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TJ quebra a tradição da antiguidade e elege
presidente o desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Santos

 

 

       Foi uma eleição precedida de muita disputa nos bastidores e surpreendeu quem esperava um resultado
apertado entre o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos e a desembargadora Nelma Sarney. Apesar
das mais diversas especulações, a vitória do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi expressiva
por 16 votos contra 10 e um voto em branco, através de votação secreta. O pleito de hoje encerrou o princípio
da antiguidade mantida até então na maior corte da justiça estadual.  Com certeza, a partir de agora os futuros
pleitos tendem a ser bem disputados, passando por acordos, nada diferente do contexto politico partidário.

                  O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente e o novo Corregedor Geral de Justiça é o
desembargador Marcelo Carvalho que na oportunidade indicou o nome do juiz José Edilson Caridade para
Diretor Geral do Fórum, que foi recebido com aclamação.

                  O novo presidente do TJ convidou para o cargo de Ouvidor do Tribunal de Justiça, o desembargador
José Luiz Almeida e o vice-ouvidor é o desembargador João Santana.

                   A posse do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos e de toda sua equipe será no dia 15
dezembro e o mandato será para o biênio 2018/2019.

                    Quanto a futura administração do Tribunal de Justiça do Maranhão, diante da ruptura do princípio
da antiguidade, existem expectativas de conflitos, o que não é novidade, uma vez que eles foram presentes,
mesmo dentro do processo antigo, mas que devem naturalmente superados  diante de naturais entendimentos e
até acordos futuros.
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Diante do colegiado o presidente do TJ repudiou
os ataques feitos a Defensoria Pública e ao
Judiciário pelo promotor público Paulo Roberto
Ramos

             

  O desembargador Cleones Cunha, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, antes do inicio do pleito
para a eleição dos novos dirigentes da maior Corte da Justiça do Estado do Maranhão, aproveitou a presença
dos 27 desembargadores para manifestar o repúdio da instituição contra os ataques feitos pelo promotor
público Paulo Roberto Barbosa Ramos, que de maneira sórdida proferiu ataques agressivos a Defensoria
Pública do Maranhão e ao Poder Judiciário.

                 O repúdio feito pelo desembargador Cleones Cunha mereceu o integral apoio de todos os presentes.
Anteriormente, a Associação dos Defensores Públicos do Maranhão e a Seccional do Maranhão da Ordem dos
Advogados do Brasil já haviam manifestado o repúdio público contra o promotor público, que usou as redes
sociais para expressar suas opiniões pessoais agressivas e ofensivas contra as instituições.

                  O promotor público Paulo Roberto Barbosa Ramos se tornou bastante conhecido, quando tornou
público que havia feito um acordo com uma juíza para politizar um processo contra a ex-governadora Roseana
Sarney no Caso SEFAZ. Tentou posteriormente responsabilizar a imprensa negando as suas palavras, mas
diante de gravações feitas, recolheu-se ao ato irresponsável e bastante tendencioso, com o respaldo da
Procuradoria Geral de Justiça.
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Cemar é penalizada por conta de luz alta sem justificativa

Fatura de energia com aumento abusivo de um mês para o outro, sem justificativa, implica em condenação de
concessionária. O entendimento é do Judiciário na Comarca de Matinha, em sentença publicada nessa
segunda-feira (2) no Diário da Justiça Eletrônico. Relatou a autora H. M. F. que recebia faturas que giravam em
torno de R$ 20, porém recebeu uma conta emitida pela Cemar no valor de R$ 1.476,04 referente ao mês de
março de 2016 com vencimento em 14 de abril de 2016.

A requerente alegou que tal cobrança é injustificável tendo em vista que possui apenas uma geladeira, cinco
lâmpadas de LED, dois ventiladores, uma TV e que tão somente quatro pessoas moram na residência. Para a
Justiça, o fornecimento de energia é objeto de concessão estatal, serviço público que é, regida pela Lei 8.987/95,
que prescreve, em seu Artigo 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato, sendo que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

“É indiscutível que o fornecimento de energia é serviço essencial, cuja suspensão ou irregularidade no
fornecimento gera sérios riscos ao consumidor. Com se percebe, a requerida compareceu a primeira audiência
de conciliação, todavia não compareceu à audiência de instrução e julgamento, conforme certificado nos autos
fl. 62, motivo pelo qual, declaro o réu revel, aplicando os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/1995, de acordo com o enunciado nº 78 do FONAJE”, destaca a sentença, enfatizando que a audiência de
conciliação não se presta tão somente à possível conciliação, mas também a prática de atos processuais outros,
tais como, fixação dos pontos controvertidos, deferimento ou indeferimento de provas aptas a provar as
alegações das partes, tudo em homenagem ao princípio da oralidade, sendo oportunizada a defesa do requerido
e este restou ausente.

Para a Justiça, a Cemar não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, fazendo pesar sobre si os
argumentos do autor, razão pela qual devem ser acolhidas como verdadeiras as alegações declinadas na inicial,
de que a cobrança de R$ 1.476,04 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quatro centavos) é indevida. No
caso dos autos, ficou demonstrada a falha na prestação de serviço. A empresa requerida tem o dever de prestar
o serviço com qualidade e segurança, nos termos da Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, abstendo-se de
realizar cobranças incompatíveis sem o devido respaldo

E decide: “Isto posto, nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, há de se julgar os pedidos
parcialmente procedentes para declarar indevida a cobrança de R$ 1.476,04 (um mil quatrocentos e setenta e
seis reais e quatro centavos), condenar a requerida ao refaturamento da referida cobrança, devendo a empresa
requerida expedir nova fatura para pagamento pela consumidora; bem como condenar a requerida ao
pagamento de R$ 10 mil a título de dano moral, com juros e correção monetária da sentença. Por fim, foi
retificado o valor da causa para R$ 11.476,04.
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Por 16 a 10, José Joaquim vence Nelma Sarney e é eleito presidente do TJ

O desembargador José Joaquim acaba de ser eleito presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele
administrará o poder nos anos de 2018 e 2019.

JJ, como é mais conhecido, travou uma disputa com a desembargadora Nelma Sarney. O presidente eleito
recebeu 16 votos contra 10 da adversária.

Dos 27 desembargadores, apenas um votou em branco durante a sessão de hoje.  O plenário elegerá os
ocupantes para os cargos de vice-presidente e corregedora do Tribunal de Justiça. O blog acompanha a eleição
direito do plenário e volta com mais informações a qualquer momento.
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Edilázio planejou ‘sequestrar’ desembargador para garantir eleição da sogra no TJ
O genro de Nelma teria pedido para senador segurar um magistrado em São Paulo para impedir que ele
participasse da eleição da mesa diretora do judiciário maranhense que acontece hoje.

Para o deputado Edilázio Júnior (PV), vale tudo para garantir a eleição da desembargadora Nelma Sarney, na
presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). O parlamentar que passou a semana usando uma
tática rasteira para destruir imagem do concorrente da sogra, teve até um plano em mente: ‘sequestrar’ um
desembargador para desfalcar a Corte na eleição da mesa diretora do judiciário maranhense que acontece hoje.

Mas como seria essa estratégia? Simples! Edilázio descobriu que o desembargador Jamil Gedeon estava em São
Paulo acompanhando sua mãe que está internada na capital paulista. Foi então que o deputado teve uma
brilhante ideia que passaria a contar com o apoio do senador Edson Lobão (PMDB).

Para colocar o plano em prática, o deputado aproveitou um encontro com o senador na cidade de Timon e pediu
que ele convencesse Jamil a ficar em São Paulo alegando uma reunião muito importante. O encontro, na
verdade, seria uma forma de impedir que o magistrado retornasse ao Maranhão para participar da votação.
Antes de chegar ao TJ, Jamil foi Procurador-Geral da Justiça, biênio 1994-1996, período em que Lobão era
governador.

Como o placar estaria favorável a José Joaquim em 15 a 13, o plano macabro de Edilázio seria o seguinte: Com
Jamil ausente e a provável desistência do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, que não simpatiza com
Nelma e nem com JJ, a eleição ficaria empatada e a sogra de Edilázio venceria pelo critério de antiguidade.

Se a estratégia do parlamentar vai funcionar ou não só iremos saber daqui a pouco, às 9h, durante a sessão
plenária administrativa que vai eleger a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão – presidente do TJMA,
vice-presidente e corregedor-geral da Justiça – para o biênio 2018/2019.

O plenário elegerá os ocupantes da Mesa Diretora por maioria de seus membros efetivos. A eleição é realizada
por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção,
para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

O Regimento Interno do TJMA estabelece quórum de dois terços dos membros da Corte para a eleição. O
parágrafo 3º do artigo 89 do Regimento diz que é obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada
antes da eleição. Nesta situação ou em caso de inelegibilidade, serão chamados a compor a relação os
desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos.

A posse oficial da nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.
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"Não vou perseguir ninguém", diz desembargador José Joaquim
após confirmada a eleição para presidente do TJ

 

 

Em seu primeiro discurso como presidente eleito do Tribunal de Justiça, o desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos (foto), que venceu a eleição desta quarta-feira (04) por 16 votos a 10, contra Nelma
Sarney, mandou um recado aos seus detratores e outros que fizeram campanha contra a sua candidatura: "não
vou perseguir ninguém", o que não significa dizer que estarão isentos de responder pelos seus atos perante à
Justiça.

Quando começou sua fala, a concorrente já estava ausente, mas ele pediu que fosse transmitida a ela a
mensagem de que não haverá nenhum clima de inimizada.

Figueiredo dos Anjos disse que presidir o TJ sempre foi seu sonho, alimentado desde quando ingressou na
magistratura, tendo percorrido várias comarcas do interior. Ele lamentou desapontar os que pediram para
desistir em nome de uma tradição, mas havia o compromisso consigo e com vários colegas desembargadores de
pleitear o cargo.

Pregando a harmonia entre os três poderes, disse que pretende manter uma relação cordial com o governador
Flávio Dino (PCdoB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho (PDT), bem como pretende
aproximar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB-MA e demais instituições da área do Direito.
Garantiu também que as portas do seu gabinete vão estar abertas para toda a sociedade. Leia reportagem em
Maranhão Hoje.

http://maranhaohoje.com/desembargador-jose-joaquim-figueiredo-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica/
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Oligarquia em baixa: Nelma Sarney é derrotada por José Joaquim
na disputa pela presidência do TJ/MA

A oligarquia Sarney sofreu um duro golpe na Justiça do Maranhão. A desembargadora Nelma Sarney foi
derrotada pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, na manhã desta quarta-feira (4), na disputa
pelo comando do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).  
 
José Joaquim, que vai presidir o TJ no biênio 20018/2019, obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma
Sarney.
 
A sessão teve início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Maranhão. A posse oficial da
nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.
 
Nelma é casada com Ronald Sarney, irmão do ex-senador José Sarney.
 
Sarney chegou a promover uma reunião quando iniciou a pré-campanha para fazer Nelma Sarney presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão. Logo no começo das articulações em favor de Nelma, o oligarca reuniu, em
sua mansão no Calhau, magistrados e advogados para apoiarem a candidatura da desembargadora.
 
O ex-senador é tido com um político com trânsito nos tribunais e por muito tempo foi considerado influente no
judiciário maranhense. Desta vez foi derrotado com a candidatura da cunhada.
 
A perda do comando do TJ é mais uma derrota humilhante para o grupo Sarney e um duro golpe nas pretensões
da família em voltar ao poder em 2018.
 
Lourival Serejo será o vice-presidente
 
O Pleno do Tribunal de Justiça escolheu o desembargador Lourival Serejo para assumir o cargo de
vice-presidente. A votação foi apertada, 7 votos contra 5 do desembargador José Bernardo.
 
Nelma Sarney recusou a indicação para ser à vice do novo presidente, José Joaquim.
 
Corregedoria fica com Marcelo Carvalho
 
O desembargador Marcelo Carvalho recebeu 23 votos contra 2 da magistrada Maria das Graças e assim foi
eleito corregedor-geral de Justiça. Muito emocionado, agradeceu a confiança dos demais membros da corte.

 

A posse está marcada para o dia 15 de dezembro.
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PERFIL/ TENDÊNCIA DO VOTO DE CADA DESEMBARGADOR : NELMA SARNEY PRETERIU JOSÉ
LUÍS ALMEIDA/ ENTREGOU JAIME FERREIRA E AINDA FALA QUE QUER HARMONIA NO TJ-MA?

outubro 03, 2017  

O desembargador Jaime Ferreira quase perde o cargo após sabatinar uma candidata a juíza. O "licute"  foi
gravado/ autorizado por determinação da então Corregedora Nelma Celeste Sarney.

Resultado de imagem para DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA

Quem entregou a cabeça/ as bolas de Jaime Ferreira para o CNJ ? Nelma Celeste Sarney. JF quase "foi-se".
Nelma ainda fala em harmonia? Jaime sente agonia com na presença da "Celeste".

Resultado de imagem para DESEMBARGADORA NELMA SARNEY

José Luís Almeida disputou a desembargatória com Nelma Sarney. Naquele tempo Sarney era Sarney. Almeida
esperou 2 décadas para chegar ao cargo.

Resultado de imagem para DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ ALMEIDA

Será que depois da experiência - probo/ produtivo/ competente foi preterido pelas forças políticas - ele perde a
oportunidade de devolver a "gentileza"?
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SARNEY DESEMBARCA CLANDESTINO/ REÚNE COM DESEMBARGADORES DEPOIS DA MEIA NOITE
NA CASA MAL ASSOMBRADA
 outubro 03, 2017  

José Sarney/ o "Zé Bandalha" desembarcar clandestinamente em São Luís no fim da noite desta terça-feira(3) -
no jatinho particular de Mauro Fecury.

José Sarney/ o "Zé Bandalha" pretende convencer o desembargador Lourival Serejo deixar a  condição de
vice-presidente da chapa de José Joaquim/ o JJ.  

Lourival Serejo vice de Nelma/ Kleber Carvalho seria o voto de minerva. O vice-oculto da Sarney ficou
revoltado/ aumentado de 17 para 18 os votos em JJ.

Resultado de imagem para desembargador Kleber e lourival SerejoResultado de imagem para desembargador
Kleber e lourival Serejo 

O único Lourival que poderia "votar" em Nelma Sarney é Lourival Bogéa. Será que Sarney orienta Pêta a dar
uma penada pela cunhada ? Não duvido.  
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ELEIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA : OLIGARQUIA(NELMA
SARNEY) BLEFOU COM EMPATE TÉCNICO : O BAIXADEIRO(JOSÉ
JOAQUIM) ATENTO ARTICULOU SEIS VOTOS DE VANTAGEM

 

A funambula oligarquia representada pela desembargadora Nelma Sarney
tentou intimidar a maioria dos desembargadores/ blefando durante a
semana com um tal "empate técnico" nas eleições do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Perdeu feio.
 

A versão "empate técnico" era suja/ usual intimidação/ octogenária versão
do bordão Sarney é Sarney - eles podem tudo/ algo mais. O
"baixadeiro"(José Joaquim) não trocou esperteza/ atento articulou 6 votos
de vantagem/ 1 em branco.
 

A derrota imposta nesta histórica manhã/ roseá de outubro de atinge 4
gerações  Sarney - o desembargador Sarney Costa/ o Presidente José
Sarney/ a neta do desembargador/ filha do ex-Presidente Roseana Sarney/
a nora Nelma Sarney.
 

Tudo começou há 80 retrogredidos anos. O desembargador Sarney Costa -
nome do Fórum da Capital - pedia para os juízes dos municípios votarem/
ensinarem a votar e "Zé Meu Filho"/ futuramente conhecido como José de
Sarney/ José Sarney.

 

Estabeleceu-se a partir daí um ordem vitalícia/ hereditária - desembargador
ao morrer encaminhava o filho para o seu lugar. José Joaquim Figueredo
dos Anjos filho de um oficial/ uma honrada serventuária derrotou a
tradição/ família/ sobrenomes/ propriedades.
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Imagem do Dia: Os novos comandantes do Judiciário maranhense

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (4), os novos membros da Mesa Diretora
do Judiciário maranhense para o biênio 2018/2019. O presidente eleito pela Corte foi o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos,  com 16 votos, contra 10 de sua concorrente, Nelma Sarney. Já o desembargador
Lourival de Jesus Serejo, foi o mais votado para vice-presidente. Para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça,
foi eleito o desembargador Marcelo Carvalho Silva, com 23 votos.  A sessão contou com a presença de todos os
27 desembargadores do Tribunal. Os novos membros tomarão posse no dia 15 de dezembro.
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Desembargador José Joaquim é eleito presidente do TJMA

Por Daniel Matos • quarta-feira, 04 de outubro de 2017 às 10:44

 

José Joaquim presidirá o TJMA no biênio 2018/2019 (Foto: Paulo Soares/O Estado)

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a disputa pela presidência do Tribunal de
Justiça do Maranhão, em votação realizada na manhã desta quarta-feira (4). O magistrado obteve 16
votos, contra 10 da colega Nelma Sarney. Houve, ainda, um voto em branco.

Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o desembargador Lourival Serejo, que superou o colega José
Bernardo Rodrigues.

O desembargador Marcelo Carvalho foi eleito corregedor, com 23 votos, contra apenas dois da colega
Maria das Graças Duarte.

Disputa

Eleito presidente, José Joaquim terá a missão de reunificar o TJMA, tendo em vista a clara cisão da
Corte após a quebra da tradição respeitada nas últimas eleições na Casa, que previam que o
desembargador mais antigo fosse escolhido presidente.

Prova do racha foram os 10 votos dados a Nelma Sarney, que podem ser interpretados como
manifestações de protesto de desembargadores que se opuseram à reviravolta que conduziu José
Joaquim à presidência no próximo biênio.

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2017/10/04/desembargador-jose-joaquim-e-eleito-presidente-do-tjma/
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Eleição do TJMA: independente do resultado final,
instituição ficará sob desconfiança

04/10/2017 07:12:53

De acordo com pesquisas, o Poder Judiciário é a instituição mais confiável entre os três poderes que ainda
contam com executivo e legislativo. Porém essa credibilidade vai ser colocada em xeque no Maranhão, afinal
uma disputa inesperada pela presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão vai deixar uma dúvida na cabeça
da sociedade. Afinal por qual motivo de uma hora para outra surgiu um candidato contra a natural chegada de
Nelma Sarney no cargo de presidente do TJMA?

Conhecido por ser um cargo ocupado pelo magistrado de mais antiguidade no judiciário, a presidência do TJMA
virou alvo de disputa e independente do resultado final, ficará no imaginário da sociedade que houve
interferência externa na instituição que não deve ter lado, mas se somente se foco na Justiça.

Pode até ser que um sobrenome Sarney venha prejudicar Nelma, que possui poucas ligações com a família e
principalmente com a ex-governadora Roseana Sarney, mas para a população vai ficar certo que o governador
Flávio Dino (PCdoB), interferiu na disputa. Afinal de onde partiria o movimento para evitar que um Sarney
chegasse ao Poder Judiciário no Maranhão durante o governo comunista?

Nelma Sarney deveria ser aclamada presidente do TJMA, nesta quarta-feira (4)

Uma vez que dia após dia, o comunista braveja e diz que a culpa de tudo que acontece de ruim no Maranhão é
nos Sarney. Além de permanecer em uma postura de interrupta campanha eleitoral.

Acontece que o Tribunal de Justiça do Maranhão, independente do resultado, vai ficar desacreditado. Uma vez
que mesmo que Nelma Sarney venha ganhar a disputa ficará claro que uma parte dos desembargadores foi
influenciada por uma força externa ou muito mais do que isso, o Poder Executivo buscou interferir no
andamento do processo natural da Justiça maranhense. O que seria imaginável acontecer.

O desembargador José Joaquim deve ser o adversário de Nelma Sarney como o próprio anunciou. Ele está
trocando quatro anos de Mesa Diretora por apenas dois anos, mas corre o risco de ficar sem nada. É apenas
uma possibilidade, uma vez que ele pode sair vitorioso ou derrotado. Mas o que faria José Joaquim provocar
toda uma celeuma que acabou expondo o judiciário maranhense?

Perguntas vão ficar soltas no ar e muitas destas talvez nunca tenham respostas, o que abrirá possibilidade para
inúmeras especulações.

José Joaquim entrou na disputa e abriu mão da Corregedoria



Certo é que a partir desta quarta-feira (4), o Tribunal de Justiça do Maranhão vai virar um verdadeiro FLAXFLU
com um grupo de cada lado. Entre derrotados e vitoriosos vai ficar a desconfiança de que a Justiça vai pender
para algum lado e que o Palácio da Justiça vai estar sob interferência direta de outro Palácio.

O ideal era a unidade, todos os desembargadores não precisam concordar, afinal as leis também não precisam
ser analisadas friamente e assim também não seria necessário montar um pleno para julgamentos. Mas é
necessário sim a necessidade de ter a coerência do que foi praticado ao longo dos anos, afinal em um passado
recente nem STF, STJ e TSE, fizeram com que membros considerados dissonantes dos pensamentos dos atuais
comandantes do país, não foram impedidos de assumir a presidência dos órgãos, a exemplo disto Gilmar
Mendes na presidência do TSE durante o governo Dilma.

Aqui não fica colocada em xeque a capacidade técnica de nenhum desembargador do TJMA, mas os grupos
arregimentados ao entorno de José Joaquim e Nelma Sarney poderiam muito bem ter resolvido essa disputa
sem expor uma das instituições mais respeitadas do país, muito mais do que isso a Justiça do Maranhão não
deveria nem ter grupos, mas sim deixar seguir os ritos e a unidade fosse mantida.

Agora o leite está derramado e o TJMA terá um trabalho enorme de recuperar aquilo que construiu ao longo de
mais de 200 anos.

O post Eleição do TJMA: independente do resultado final, instituição ficará sob desconfiança apareceu primeiro
em Diego Emir.

http://diegoemir.com/2017/10/eleicao-do-tjma-independente-do-resultado-final-instituicao-ficara-sob-desconfianca/
http://diegoemir.com
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Desembargador José Joaquim é eleito novo
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
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O desembargador José Joaquim acaba de ser eleito novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele
venceu Nelma Sarney que deveria assumir o posto de acordo com a tradição.

O placar final marcou uma diferença ficou de 16 votos para José Joaquim e 10 para Nelma Sarney, um voto foi
em branco.
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Após confirmada a eleição de José Joaquim para presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão biênio 2018-19,
o desembargador utilizou a palavra e agiu como um verdadeiro estadista. Apesar de ser mais comum a
denominação para chefes do executivo e legislativa, a característica cai bem ao jurista, pois ele já demonstrou
sabedoria e usou palavras de um verdadeiro líder. Na oportunidade, ele fez menção a sua trajetória política e
anunciou que não vai haver vingança e muito menos divisão de grupos na sua gestão, pelo contrário, inclusive
garantiu a Nelma Sarney que se manterá com o dialogo aberto a colega do judiciário.

José Joaquim lembrou que a disputa é sadia e que não existe vitoriosos e nem derrotados nesse momento, mas
que o Tribunal de Justiça continuará sendo composto por membros valorosos, respeitáveis e de extrema
importância para a condução da Justiça no Maranhão.

No seu discurso, José Joaquim ainda informou que já teria recebido os cumprimentos de Nelma Sarney, mas
esta não pode continuar na sessão, pois estava com o marido a esperando no seu gabinete.

José Joaquim começou bem, antes de tomar posse, a condução do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ao seu lado
ele vai ter para os próximos dois anos, Lourival Serejo na vice-presidência e Marcelo Carvalho na Corregedoria.
Para o cargo de Ouvidor, o desembargador Ricardo Duailibe foi convidado a permanecer na função.
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Que consiga harmonizar o TJMA

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
obteve 16 votos, contra 10 da colega Nelma Sarney. Um voto foi em branco.

Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o desembargador Lourival Serejo, que superou o colega José
Bernardo Rodrigues.

O desembargador Marcelo Carvalho foi eleito corregedor, com 23 votos, contra apenas dois da colega Maria
das Graças Duarte.

Diante de uma disputa em que desarrumou a tradição da Corte, viu-se uma disputada que dividiu o pensamento
dos desembargadores. Como harmonizar essa quebra de tradição e como ficará daqui por diante?

Que todo esse embroglio não recaia sobre aqueles que buscam a justiça...

Boa sorte ao novo presidente e que ele saiba quebra as aresta dessa disputa nunca vista nas Cortes pelo Brasil
afora.

Complicado!!!
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A disputa ferrenha para a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão tomou um rumo após a desastrada
estratégia de aliados da desembargadora Nelma Sarney de plantarem em blogs ataques fervorosos contra o
adversário, José Joaquim.

Os ataques ficaram tão fortes que começaram a atingir outros desembargadores sem relação com a disputa,
como Aníldes Cruz. O resultado foi uma revolta dos magistrados que penderam a favor de Joaquim.

No levantamento dos que estão fechados com o desembargador, são pelo menos 15 votos assegurados. O
suficiente para vencer a eleição. Se na madrugada até a hora da votação não ocorrer nenhum fato novo, José
Joaquim será eleito.

A eleição para a nova Mesa Diretora do TJMA está marcada para começar às 9h desta quarta-feira (4).
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Nelma Sarney acompanhou de perto a apuração

O Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu nesta quarta o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Por 16 votos a 10 e com um voto em branco, Joaquim foi eleito para o biênio 2018-2019.

A votação foi tensa. Houve uma discussão se o voto seria no púpito ou do próprio local por um pedido do
desembargador Tyrone entrou com pedido. Foi colocado em votação o pedido porque se questionou sobre a
segurança do voto secreto. Ficou definido que votariam do local.

Às 9h42 os votos comecaram a ser recolhidos.O desembargador Bayma, que ? o decano, foi o responsável por
apurar os votos e chamou Ze Luis para ser fiscal da apuração. Nelma reclamou pedindo Ricardo Duailibe para
acompanhar. Acabou indo ela mesma para perto da apuração.

O deputado estadual Edilazio Junior acompanhava ao fundo.
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O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a disputa pela presidência do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em votação realizada na manhã desta quarta-feira (4). O magistrado obteve 16 votos, contra 10
da colega Nelma Sarney. Houve, ainda, um voto em branco.

Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o desembargador Lourival Serejo, que superou o colega José
Bernardo Rodrigues.

O desembargador Marcelo Carvalho foi eleito corregedor, com 23 votos, contra apenas dois da colega Maria
das Graças Duarte.

Disputa

Eleito presidente, José Joaquim terá a missão de reunificar o TJMA, tendo em vista a clara cisão da Corte após a
quebra da tradição respeitada nas últimas eleições na Casa, que previam que o desembargador mais antigo
fosse escolhido presidente.

Prova do racha foram os 10 votos dados a Nelma Sarney, que podem ser interpretados como manifestações de
protesto de desembargadores que se opuseram à reviravolta que conduziu José Joaquim à presidência no
próximo biênio
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Eleição do TJ-MA: José Joaquim vence Nelma Sarney por 16 a 9

 

O de embargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a
eleição para a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão,
em disputa contra a desembargadora Nelma Sarney, na
manhã desta quarta-feira (04).
 

J.J obteve 16 votos, a maioria dos membros do pleno do TJ-MA.
Nelma, por sua vez, saiu derrotado com 09 votos. Houve um
voto em branco.
 

Na mesma eleição também foram escolhidos para
vice-presidente o desembargador.  E para Corregedor Geral.
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José Joaquim Figueiredo é eleito presidente do TJ/MA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (4), os membros da Mesa Diretora do
Judiciário maranhense para o biênio 2018/2019. O presidente eleito pela Corte foi o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Para o cargo de vice-presidente, o mais votado foi o desembargador Lourival de Jesus Serejo. E para o cargo de
corregedor-geral da Justiça foi eleito o desembargador Marcelo Carvalho Silva. A sessão contou com a presença
de todos os 27 desembargadores do Tribunal. Os novos membros tomarão posse no dia 15 de dezembro.

Na primeira votação da sessão plenária administrativa, os desembargadores Nelma Sarney e Joaquim
Figueiredo aceitaram concorrer à vaga de presidente, atendendo à pergunta feita pelo atual presidente,
desembargador Cleones Cunha. O nome de Marcelo Carvalho constou na lista apenas para compor, já que o
próprio desembargador pediu para não ser votado. Os membros da Corte, então, escolheram seus candidatos
por meio de votação secreta.

O desembargador Antônio Bayma Araújo, decano do Judiciário estadual, foi convidado pelo presidente do TJMA
para apurar o resultado. Joaquim Figueiredo obteve 16 votos, contra dez destinados à Nelma Sarney e um voto
em branco.

Na eleição seguinte, os desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues concorreram ao cargo de
vice-presidente do Tribunal de Justiça. Raimundo Barros aceitou entrar na lista apenas para compor. O
resultado final foi de 18 votos para Serejo, oito para Rodrigues e um voto em branco.

Por fim, foi escolhido o novo corregedor-geral da Justiça. Marcelo Carvalho se declarou candidato, e Paulo
Velten, que disse ter sido anteriormente consultado por colegas para a possibilidade de concorrer, avisou que
abriria mão da candidatura em favor de Carvalho. Os desembargadores Maria das Graças Duarte e José de
Ribamar Castro aceitaram participar apenas para compor a lista. Marcelo Carvalho foi eleito com 23 votos.

O processo de eleição dos novos dirigentes do Poder Judiciário foi conduzido pelo presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Cleones Cunha. “A trajetória dos desembargadores eleitos para a Mesa Diretora no
biênio 2018/2019 é um forte indicativo de que o Poder Judiciário do Maranhão permanecerá alçado à situação
de destaque no cenário nacional”, frisou.

O presidente eleito para o biênio 2018/2019, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, agradeceu aos colegas pela
eleição que se deu conforme os princípios de harmonia e respeito e as regras do Estado Democrático de Direito.

Ele afirmou que pretende atuar numa gestão em conjunto com os colegas, imprensa, órgãos da Justiça como
Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados e com os Poderes Executivo e Legislativo, dando
continuidade ao trabalho do atual presidente da Corte, desembargador Cleones Cunha, principalmente
buscando a melhoria das condições de trabalho da Justiça de 1º Grau.



A posse ocorre sempre na terceira sexta-feira do mês de dezembro – neste ano de 2017, o dia 15 de dezembro.
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O Tribunal de Justiça elege hoje, pelo voto secreto dos 27 desembargadores, os seus próximos dirigentes. Serão
eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor geral da Justiça. São candidatos naturais os três
desembargadores mais antigos, no caso, Nelma Sarney, José Joaquim Figueiredo dos Anjos e Marcelo Carvalho.
Em meio à movimentação nos bastidores típica desse momento de decisão no Poder Judiciário, uma eleição já
está definida, a do desembargador Marcelo Carvalho para o cargo de corregedor geral da Justiça, uma vez que
ele declarou não ter interesse em ser presidente nem vice-presidente. A presidência será, portanto, disputada
por Nelma Sarney e José Joaquim Figueiredo. Os dois já declararam não ter interesse no cargo de
vice-presidente, e como as desembargadoras Anildes Cruz e Maria da Graça Duarte, que são os membros
imediatamente mais antigos do TJ, não podem mais concorrer, e o próximo mais antigo, desembargador Paulo
Velten, avisou não ter interesse, o cargo de número dois na hierarquia do Judiciário deve ficar com o
desembargador Lourival Serejo, o sétimo na lista dos mais antigos, que se declarou candidato. Em resumo:
antes de acontecer, a eleição já tem duas escolhas praticamente definidas, restando a presidente.

Esse roteiro não foge muito do que costuma acontecer nas eleições no Tribunal de Justiça. Mas tem uma
diferença essencial, que vem alterando os ânimos nos gabinetes do Poder Judiciário. É que, diferentemente de
outros pleitos, mesmo aqueles mais acirrados, o de hoje foi contaminado por um processo torto e inusitado de
politização, com a atuação de claks virtuais a favor de um e de outro candidato. A desembargadora Nelma
Celeste Souza Silva Sarney Costa vem sendo carimbada como "candidata do José Sarney", enquanto o
desembargador José Joaquim Figueiredo é apontado como "candidato apoiado pelo governador Flávio Dino"
(PCdoB). Por conta dessa interferência da política, a disputa vem arranhando a imagem de Poder autônomo e
independente do Judiciário.

A desembargadora Nelma Sarney paga o preço de pertencer à família Sarney por ser casada com Ronald
Sarney, irmão de José Sarney. Desde que ingresso na magistratura por concurso público, essa condição familiar
pode até tê-la ajudado de alguma maneira, mas o que é notório é que funciona como uma espécie de estigma,
que em muitos aspectos minimiza os méritos funcionais da magistrada e joga sobre ela a suspeita de
favorecimento. Por conta dessa relação familiar, tudo o que envolve a desembargadora ganha dimensão
superlativa. Isso explica o fato de que de alguns meses para cá, Nelma Sarney - que já foi corregedora geral de
Justiça e presidiu a Justiça Eleitoral - tenha sido alvo de intensos e afiados petardos na blogosfera: ações no CNJ,
suspeita de praticar atos de desvio de conduta e outros itens. Ela nega tudo, diz que está sendo perseguida e
garante que nada abalou seu ânimo de disputar o cargo com a certeza de que será eleita, embora a situação
política e eleitoral seja bem mais complicada do que é admitido à sua volta.

A mesma situação envolve o desembargador José Joaquim Figueiredo, um servidor dedicado com três décadas
de magistratura, e preparo suficiente para disputar o cargo e, em caso de vitória, comandar o Judiciário com
segurança. Até entrar na disputa pela presidência do Judiciário, o desembargador José Joaquim Figueiredo era
conhecido como um juiz dedicado, bem preparado, com uma carreira linear e bem sucedida. Sua candidatura a



presidente o tornou, de uma hora para outra, "candidato do Flávio Dino", condição muito provavelmente a ele
imposta à sua revelia, e mais do que isso, sua honorabilidade foi questionada até com a exposição de familiares.
Indignado, disse a amigos que vai buscar reparo na Justiça. E foi dormir nesta terça-feira com a certeza de que
é o favorito na disputa.

Os desembargadores candidatos e seus colegas eleitores encerraram seus expedientes de ontem preocupados
com os rumos que esse processo tomou e com os desdobramentos que poderão advir se os ânimos forem
acirrados. Isso porque o Judiciário é movido pela cultura-tradição de que seus problemas são resolvidos dentro
dos seus muros, não sendo admitida interferência. Os rumos da disputa que se encerra hoje contrariam
frontalmente essa tradição.
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O desembargador Marcelo Carvalho recebeu 23 votos contra 2 da magistrada Maria das Graças e assim foi
eleito corregedor-geral de Justiça. Muito emocionado, agradeceu a confiança dos demais membros da corte.

Com a confirmação de Marcelo, a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão para o biênio 2018/2019 está
formada: José Joaquim é o presidente, Lourival Serejo o vice e finalmente Marcelo Carvalho na corregedoria.

A posse está marcada para o dia 15 de dezembro.
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O Pleno do Tribunal de Justiça escolheu o desembargador Lourival Serejo para assumir o cargo de
vice-presidente. A votação foi apertada, 7 votos contra 5 do desembargador José Bernardo.

Nelma Sarney recusou a indicação para ser à vice do novo presidente, José Joaquim.

A próxima votação é do novo corregedor, Marcelo Carvalho deverá ser eleito por unanimidade.

A posse da nova mesa diretora está marcada para dezembro.
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O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em disputa contra a desembargadora Nelma Sarney, na manhã desta quarta-feira (04).

J.J obteve 16 votos, a maioria dos membros do pleno do TJ-MA. Nelma, por sua vez, saiu derrotado com 09 votos.
Houve um voto em branco
Na mesma eleição também foram escolhidos para vice-presidente o desembargador. E para Corregedor Geral.
A derrota de Nelma é um duro golpe na oligarquia Sarney?
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Eleitos, também, o novo vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça.

O desembargador José Joaquim Figueiredo, que concorria contra a sua colega Nelma Sarney, foi eleito nesta
quarta-feira (4) novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão O placar:  16 votos a favor de José Joaquim,
10 a favor de Nelma e um voto em branco.

O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos. O desembargador Marcelo Carvalho
obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de Justiça.

A sessão administrativa teve início às 9h para eleger a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão -
presidente do TJMA, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça - para o biênio 2018/2019. A posse oficial da
nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.

A atual mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho Cunha
(presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da Justiça).

Conforme o regimento interno do TJ, a eleição é realizada por meio do voto secreto, dentre os membros mais
antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a
reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

O novo presidente

 

Natural de  São João Batista, na Baixada Ocidental do Maranhão, o novo presidente nasceu  em 28 de agosto de
1953. José Joaquim Figueiredo obteve gradução em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em 1978.
Iniciou sua vida funcional como advogado e procurador do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Maranhão (DER), em 1978, onde presidiu, durante cinco anos, a comissão responsável pela indenização de
famílias que moravam sob a Ponte "José Sarney" e a Comissão de Promoção de Funcionários.

Atuou como procurador fiscal da Prefeitura de São Luís, no período de 1983 a 1986, quando foi aprovado no
concurso para procurador do Estado. No mesmo ano foi aprovado no concurso para juiz de Direito.

Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo designado para a comarca de Riachão. Atuou em
Alcântara, Presidente Dutra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal.



Foi juiz corregedor na gestão do desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum "Des.
Sarney Costa" nas gestões de Orville Almeida e Jorge Rachid.

Em 19 de dezembro de 2006, ingressou no Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento, na primeira
votação aberta para escolha de desembargadores da história do TJ.
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Fatura de energia elétrica com aumento abusivo de um mês para o outro, sem justificativa, implica condenação
de concessionária. O entendimento é do Judiciário na Comarca de Matinha, em sentença publicada na última
segunda-feira (2), no Diário da Justiça Eletrônico. Relatou a autora H. M. F. que recebia faturas que giravam em
torno de R$ 20, porém recebeu uma conta emitida pela Cemar no valor de R$ 1.476,04 referente ao mês de
março de 2016 com vencimento em 14 de abril de 2016.

A requerente alegou que tal cobrança é injustificável tendo em vista que possui apenas uma geladeira, cinco
lâmpadas de LED, dois ventiladores, uma TV e que tão somente quatro pessoas moram na residência. Para a
Justiça, o fornecimento de energia elétrica é objeto de concessão estatal, serviço público que é, regida pela Lei
8.987/95, que prescreve, em seu Artigo 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato, sendo que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

"É indiscutível que o fornecimento de energia é serviço essencial, cuja suspensão ou irregularidade no
fornecimento gera sérios riscos ao consumidor. Com se percebe, a requerida compareceu a primeira audiência
de conciliação, todavia não compareceu à audiência de instrução e julgamento, conforme certificado nos autos
fl. 62, motivo pelo qual, declaro o réu revel, aplicando os efeitos da revelia, nos termos do Artigo 20 da Lei
9.099/1995, de acordo com o enunciado nº 78 do Fonaje", destaca a sentença, enfatizando que a audiência de
conciliação não se presta tão somente à possível conciliação, mas também a prática de atos processuais outros,
tais como, fixação dos pontos controvertidos, deferimento ou indeferimento de provas aptas a provar as
alegações das partes, tudo em homenagem ao princípio da oralidade, sendo oportunizada a defesa do requerido
e este restou ausente.

Para a Justiça, a Cemar não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, fazendo pesar sobre si os
argumentos do autor, razão pela qual devem ser acolhidas como verdadeiras as alegações declinadas na inicial,
de que a cobrança de R$ 1.476,04 é indevida. No caso dos autos, ficou demonstrada a falha na prestação de
serviço. A empresa requerida tem o dever de prestar o serviço com qualidade e segurança, nos termos da
Resolução 414 da Aneel de 9/9/2010, abstendo-se de realizar cobranças incompatíveis sem o devido respaldo.

E decide: "Isto posto, nos termos do Art. 487., inciso I do Código de Processo Civil, há de se julgar os pedidos
parcialmente procedentes para declarar indevida a cobrança de R$ 1.476,04, condenar a requerida ao
refaturamento da referida cobrança, devendo a empresa requerida expedir nova fatura para pagamento pela
consumidora; bem como condenar a requerida ao pagamento de 10.000 a título de dano moral, com juros e
correção monetária da sentença. Por fim, foi retificado o valor da causa para R$ 11.476,04.

(Informações do TJ-MA)
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A Prefeitura de Carutapera e os professores da rede de ensino do município celebraram acordo em audiência de
conciliação de 2º Grau, conduzida pelo desembargador Ricardo Duailibe, que homologou acordo solucionando
impasse jurídico na Ação Declaratória de Abusividade de Greve, com pedido de tutela antecipada proposta pelo
município de Carutapera (MA), em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Município,
em virtude da decretação de greve, sem prazo determinado, pela categoria.

Com o acordo - o primeiro celebrado em audiência de conciliação na Justiça de 2º Grau - ficou decidido que o
município de Carutapera efetuará o pagamento dos dias referentes à paralisação a todos os professores, na
folha do mês de outubro de 2017, elaborando calendário de reposição até o mês de dezembro de 2017.

As partes estabeleceram uma negociação permanente até janeiro de 2018. A elaboração da remuneração de
2018 levará em consideração que os professores não tiveram reajuste no ano de 2017.

O município de Carutapera se comprometeu a efetuar os descontos da Contribuição Sindical na remuneração
dos professores e a realizar o repasse ao Sindicato, mediante o recebimento das autorizações individuais de
cada sindicalizado e a cópia da ata que fixou o percentual do respectivo desconto.

"Para nós, das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, é um momento histórico. Espero que a Justiça tenha feito
seu papel e que essa harmonia perdure entre gestores e professores", frisou o desembargador Ricardo Duailibe.

Participaram também da audiência o procurador de Justiça, Francisco das Chagas Barros de Sousa, e os
advogados Valdênio Caminha (Sindicato) e Rogério Chaves Souza (Prefeitura de Carutapera).

(Informações do TJ-MA)
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O desembargador Jaime Araújo publicou ato de convocação para audiência pública sobre o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53.983/2016, que abordará - por meio de um preciso recorte
teórico consubstanciado pelos sete temas propostos - a maior parte das controvérsias de direito que ofendem a
isonomia e a segurança jurídica no que se refere aos empréstimos consignados na jurisdição Estadual do
Maranhão.

A audiência ocorrerá no dia 16 deste mês, das 9 às 12h e das 14 às 17h, no auditório do Centro Administrativo
do Tribunal de Justiça, na Rua do Egito, em São Luís. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 deste mês, pelo
e-mail: gabjaime@tjma.jus.br, devendo o interessado consignar os pontos que pretende defender, bem como
indicar o nome do seu representante.

Após o período de inscrições, a relação dos habilitados a participarem da audiência ficará disponível, a partir do
dia 10 de outubro, no Portal do Poder Judiciário do Maranhão.

Caberá ao desembargador-relator - ou pessoa por ele designada - determinar a ordem dos trabalhos e fixar o
tempo que cada participante irá dispor para se manifestar. Documentos referentes à audiência pública poderão
ser encaminhados por meio eletrônico para o e-mail gabjaime@tjma.jus.br. Eles poderão também ser entregues
para a secretária na audiência.

(Informações do TJ-MA)
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O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão elege em sessão plenária administrativa, nesta quarta-feira (4), a
Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão - presidente do TJ-MA, vice-presidente e corregedor-geral da
Justiça - para o biênio 2018/2019. A sessão tem início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de
Justiça do Maranhão e será transmitida ao vivo pela Rádio Web Justiça do Maranhão. A posse oficial da nova
mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.

O plenário elegerá os ocupantes da Mesa Diretora por maioria de seus integrantes efetivos. A eleição é
realizada por votação secreta, dentre os integrantes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de
direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

O Regimento Interno do TJ-MA estabelece quórum de dois terços dos integrantes da Corte para a eleição. O
parágrafo 3º do Artigo 89 do Regimento diz que é obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada
antes da eleição. Nesta situação ou em caso de inelegibilidade, serão chamados a compor a relação os
desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos.

Eleição

Para cada cargo, será feita uma votação e considerado eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta
dos votos dos presentes. Se nenhum dos magistrados elegíveis obtiver a maioria absoluta, haverá novo
escrutínio entre os dois mais votados. Em caso de empate, será feita mais uma votação e, persistindo o empate,
será considerado eleito o mais antigo.

Cada eleição terá cédula própria, na qual serão incluídos, na ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos
desembargadores que concorrerão ao cargo. De acordo com a Lei Complementar nº 131/2010, a eleição para a
mesa diretora do Tribunal se dá na primeira quarta do mês de outubro. A posse ocorre sempre na terceira
sexta-feira do mês de dezembro - neste ano de 2017, o dia 15 de dezembro.

Atualmente, a mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).

(Informações do TJ-MA)
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Nelma Sarney x José Joaquim

A expectativa é máxima para as próximas horas no pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão. Quem vencerá a
eleição para o cargo máximo daquela casa?

Durante esses últimos cinco dias que se passaram a movimentação foi intensa nos dois lados da disputa. Foi
candidato (a) que tomou café amargo em gabinete de Desembargador, foram tentativas de candidato (a) que
tentou convencer colega a lançar uma terceira via, foi Desembargador que recebeu ligações com declarações
de rompimento de amizades ou seja, por mais que alguns deles pudessem dizer que o clima era de calmaria, a
grande verdade é que daqui a pouco a guerra vai ser intensa e ninguém envolvido nesta história está para
brincadeira. A disputa é séria e as consequências são desconhecidas.

Em relação ao placar?  Podemos arriscar que, se todos os 27 Desembargadores não mudarem de opinião até a
hora do voto, teremos uma disputa com o vencedor ou vencedora com uma diferença de 1 a 2 votos favoráveis.

SIMPLES ASSIM
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Desembargador José Joaquim eleito presidente do TJMA

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu nesta quarta-feira (4), a Mesa Diretora do Poder Judiciário
do Maranhão - presidente do TJMA, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça - para o biênio 2018/2019.

Foi eleito à presidência com a maioria do votos dos membros efetivos, o Desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos que derrotou Nelma Sarney com placar de 16 X 10 votos. O Desembargador Lourival de
Jesus Serejo Sousa é o novo vice-presidente e Marcelo Carvalho Silva eleito o corregedor-geral de Justiça. Este
último, escolheu Edilson Caridade como Diretor do Fórum de São Luís. A posse oficial da nova mesa diretora
será realizada em dezembro próximo.

A eleição foi realizada por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos
cargos de direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da
mesa.

A mesa diretora do Judiciário maranhense atualmente é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).

O post José Joaquim é eleito presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/10/jose-joaquim-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica-do-maranhao/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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O juiz Caio Medeiros Veras, titular da comarca de São Domingos do Azeitão, confirmou medida liminar e
determinou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Benedito Leite, Raimundo Coelho Júnior, com o
objetivo de ressarcir o erário por danos causados ao município.

A indisponibilidade deve recair sobre imóveis, veículos, ações ou quaisquer outros bens até o valor atualizado
do dano somado a multa civil, no total de R$ 802.306,83. A medida foi concedida – parcialmente – a pedido do
Ministério Público estadual em “Ação Cautelar de Indisponibilidade de Bens”, contra o ex-prefeito, que é réu em
outra ação principal por improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público, o ex-gestor firmou convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC)
para construção de uma escola com quatro salas e uma quadra descoberta, no valor total de R$ 857.957,10. No
entanto, em vistoria à obra em 25/07/2013, ficou constatado que a construção foi abandonada e o teto desabou,
apesar de ter sido feito o saque integral dos recursos da conta aberta para os depósitos em favor do município.

Em sua defesa, o ex-gestor disse que a obra foi entregue para a administração seguinte 1º/01/2013 mas foi
abandonada, causando depredação por vândalos. E alegou que os serviços foram executados conforme o
cronograma e fiscalização da SEDUC.

Segundo as provas anexadas ao processo, ficou comprovado que o ex-prefeito recebeu três parcelas do
convênio, no total de R$ 913.785,29, mas não comprovou a entrega da obra nem prestou contas da quantia da
terceira e última parcela, não havendo mais saldo na conta do convênio em 19/06/2012.

Segundo o juiz, considerando que o fim do mandato do prefeito em 31/12/2012, a escola deveria estar
completamente pronta, pois toda a quantia foi paga pelo Estado. “Caso, por eventual atraso na construção, não
houvesse tempo hábil para entrega antes da conclusão do mandato, o procedimento seria a devida prestação de
contas e responsabilização das empresas, no entanto, os extratos demonstram que a última parcela foi sacada
no meio do ano, quando a obra estava a 30% de sua conclusão, ou seja, houve tempo suficiente par ao término
da obra”, declarou o juiz na sentença.

Consta que o segundo relatório de fiscalização da obra concluiu que até 1º/06/2012 foram efetivamente gastos
R$ 646.352,68 na obra. No entanto, a quantia total depositada pelo Estado na conta única do convênio foi de R$
913.785,29. “…Temos que existem fundados indícios de prejuízo ao erário no montante de R$ 267.432,61”,
 complementou o magistrado.
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"As tradições nem sempre são os melhores caminhos", diz
desembargador após eleição

 

"As tradições nem sempre são os melhores caminhos", afirmou o vice-presidente eleito do Tribunal de Justiça do
Maranhão, desembargador Lourival Serejo, sobre o resultado da eleição da Corte, em entrevista ao Blog do
Neto Ferreira, na manhã desta quarta-feira (4).

O magistrado disse, ainda, que a escolha do desembargador José Joaquim para o cargo de presidente da Corte
ocorreu dentro da normalidade e que a desembargadora Nelma Sarney reagiu de maneira bastante "elogiável".

A magistrada era a candidata natural para a presidência do TJ, mas não houve aclamação por parte do
colegiado, que acabou optando por José Joaquim para presidir o Tribunal. Joaquim foi eleito com 16 votos.

Durante a entrevista, Lourival Serejo foi questionado se após a eleição a Corte ficaria dividida e ele garantiu
que não. "[O TJ] não sai dividido. Foi uma divisão pontual, circunstancial. A divisão ocorre quando tem coisa
intestinas, intrigas pessoais. Não há nada disso."

O desembargador comentou, também, acerca da sua escolha para o cargo de vice-presidente e afirmou que não
esperava que a disputa fosse tão acirrada. "O vice é o cargo menos relevante de todos, quase obscuro. Ninguém
falou da candidatura do vice e de repente houve essa disputa, que até valorizou mais a eleição", ressaltou.

Serejo foi escolhido para o cargo em disputa acirrada tendo 18 votos contra 8 do desembargador José Bernardo
Rodrigues.

Lourival falou, ainda, que a partir de agora pretende colocar em votação o plano de cargos para os servidores
do Tribunal, pois é um projeto que dará equilíbrio, tranquilidade e evitará greves.
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Após vitória, José Joaquim afirma que não há desarmonização no
Tribunal

 

O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
garantiu que não foi candidato por si só, pois teve pleno apoio de seus pares para que a sua candidatura fosse
vitoriosa. "Não fui candidato de mim mesmo, eu fui ungido pelos meus pares e hoje foi exatamente isso, e a
desembargadora Nelma [Sarney] sabe disso.", frisou.

O magistrado obteve 16 votos, contra dez destinados à desembargadora Nelma Sarney. Apenas um voto foi em
branco.

Ao ser questionado sobre a tradição do desembargador mais antigo assumir o cargo de presidente do Tribunal
por aclamação, José Joaquim explicou que existe a tradição de indicar o mais antigo, mas há também casos em
que a presidência foi ocupada por aquele que foi o mais votado pelo colegiado.

"Vemos o caso do Milson Coutinho com a Etelvina, tivemos o de Cutrim com o Stênio, e também de Cutrim com
a Madalena, então nós não estamos rompendo nada, é uma tradição; pelo contrário, nós vivemos num país
democrático, onde nós podemos externar nossas vontades, nós não temos que ficar aqui presos a nada, então, o
Tribunal de forma bem soberana decidiu", disse Figueiredo.

Durante a entrevista, o presidente eleito comentou que o fato da candidata natural ao cargo – desembargadora
Nelma Sarney- não ser eleita não causa nenhuma desarmonização do Tribunal de Justiça, pois foi uma decisão
democrática.

Ao final, o desembargador afirmou que irá administrar para todos e espera contar com a ajuda do governador
Flávio Dino, do presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho, da Ordem dos Advogados do Brasil –
seccional Maranhão, Defensoria Pública e Ministério Público, e demais órgãos de Justiça.

José Joaquim foi eleito para comandar o Tribunal de Justiça pelo biênio 2018/2019.
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Desembargador José Joaquim é eleito presidente
do Tribunal de Justiça

04/10/2017 10:33:18

O  desembargador José Joaquim foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na
manhã desta quarta-feira (4). A eleição foi realizada na sede da Corte, localizado no Centro de São Luís.

José Joaquim venceu Nelma Sarney por 16 a 10, sendo que teve um voto em branco. A votação foi secreta.

O novo presidente do TJMA comandará o Judiciário maranhense no biênio 2018/2019. Lourival Serejo é o vice
presidente. Ele venceu a disputa com José Bernardo por 7 a 5, além de um voto em branco.
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Presidente, Vice e Corregedor?

 

Os Desembargadores José Joaquim Figueiredos dos Anjos, Lourival de Jesus Serejo Sousa e Marcelo
Carvalho Silva foram eleitos pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na manhã desta
quarta-feira, para Presidente, Vice e Corregedor do judiciário maranhense para o biênio 2018/2019.
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Juiz Edilson Caridade é eleito diretor do Fórum de São Luís para o
biênio 2018-2019

 

 

Juiz José Edilson Caridade Ribeiro.

O juiz José Edilson Caridade Ribeiro, 8ª Vara da Fazenda Pública, será o diretor do Fórum da capital no biênio
2018-2019. Indicado pelo futuro corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho.

Como parte do rito regimental, Caridade foi eleito por unanimidade na sessão plenária administrativa do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), nesta quarta-feira, 04.

– MANDATO

O artigo 100 do Regimento Interno do TJMA trata da eleição para diretor do Fórum da comarca de São Luís e
fixa mandato de dois anos, não sendo admitida a recondução.

O parágrafo único informa que o corregedor-geral da Justiça recém-eleito poderá sugerir ao Plenário, antes da
votação, o nome de juiz de direito da capital; o que foi feito pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva.
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Eleição do TJ-MA: José Joaquim vence Nelma Sarney por 16 a 10

 

 

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em disputa contra a desembargadora Nelma Sarney, na manhã desta quarta-feira (04).

J.J obteve 16 votos, a maioria dos membros do pleno do TJ-MA. Nelma, por sua vez, saiu derrotado com 10 votos.
Houve um voto em branco

Na mesma eleição também foi escolhido para vice-presidente o desembargador Lourival Serejo que disputou
com José Bernardo Silva Rodrigues.

O Desembargador Marcelo Carvalho foi eleito para a Corregedoria Geral.
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Ex-prefeito de Cidelândia é condenado a devolver dinheiro por
irregularidades na gestão

O ex-prefeito de Cidelândia, José Antônio Lisboa Neto, foi condenada devolver ao Município de Cidelândia a quantia de R$
192.724,18 - atualizada pelo INPC e juros legais -, pela prática de atos previstos no artigo 10, incisos VIII e IX da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA).
 

A pena foi determinada pelo juiz da comarca-sede de Açailândia, Ângelo Alencar dos Santos, no julgamento da Ação Civil

Pública por Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público estadual, com base em julgamento do Tribunal de Contas do

Estado (TCE) que reprovou as contas da gestão do ex-prefeito no exercício financeiro de 1998.

 

Relatório de Auditoria Governamental do TCE concluiu pela existência de diversas irregularidades na conduta do ex-prefeito,

que causaram prejuízos aos cofres municipais da ordem de R$ 35.628,10, tais como: realização de despesas sem licitação;

fragmentação de despesas; ausência de contratos administrativos relativos a despesas empenhadas; favorecimento em processo

licitatório e pagamentos indevidos por obras não realizadas, dentre outras.

 

Na sentença o juiz assegurou que, embora já tenha passado o prazo legal para atender ao pedido para impor as sanções

relacionadas aos atos de improbidade creditados ao réu - em vista de o mandato já ter encerrado há mais de cinco anos -, a

Constituição Federal prevê a imprescritibilidade da ação de ressarcimento dos danos causados ao erário pelos atos de improbidade

administrativa.

 

Segundo o juiz, a responsabilidade o ex-prefeito pelo ato de improbidade é “irrefutável”, porque ele era obrigado a zelar

pelo cumprimento do requisito da licitação prévia,. No entanto, “ignorando esse dever, ordenou o pagamento de compras e

prestação de serviços não licitados ou não embasados em efetiva prestação de serviços à Municipalidade”, enfatizou o magistrado.
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Desembargador José Joaquim derrota Nelma Sarney e é eleito Presidente do Tribunal de Justiça no
Maranhão

A eleição aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), no pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão. O prédio
fica localizado na região central de São Luís.

O Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos recebeu 16 votos, contra 10 votos da candidata adversária,
a Desembargadora Nelma Sarney. Ainda houve um voto em branco.

José Joaquim Figueiredo dos Anjos, nasceu em São João Batista, na Baixada Ocidental do Maranhão, em 28 de
agosto de 1953. Cursou o ensino fundamental na Escola Modelo, no Colégio Sotero dos Reis e no Colégio Nina
Rodrigues, em São Luís, onde concluiu o ensino científico. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do
Maranhão, em 1978. Iniciou sua vida funcional como advogado e procurador do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Maranhão (DER), em 1978, onde presidiu, durante cinco anos, a comissão responsável
pela indenização de famílias que moravam sob a Ponte "José Sarney" e a Comissão de Promoção de
Funcionários.
Atuou como procurador fiscal da Prefeitura de São Luís, no período de 1983 a 1986, quando coordenou equipe
de 20 advogados, realizando um trabalho pioneiro no executivo fiscal, com destaque pelo número de ações
interpostas e julgadas com êxito. Em 1986, logrou aprovação no primeiro concurso público para procurador do
Estado, tendo sido, no mesmo ano, aprovado em concurso para juiz de Direito.
Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo designado para a comarca de Riachão. Atuou em
Alcântara, Presidente Dutra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal. Chegou à 4ª entrância em 12 de fevereiro de
1992, exercendo o cargo de juiz auxiliar por cinco anos. Foi juiz corregedor na gestão do desembargador
Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum "Des. Sarney Costa" nas gestões de Orville Almeida e Jorge
Rachid.
Palestrante reconhecido na área do Direito Penal, exerceu também o magistério durante 10 anos, como
professor do Centro de Ensino Universitário do Maranhão (Uniceuma) e da Escola de Magistratura do
Maranhão (Esmam). Como titular da 2ª Vara Criminal de São Luís, durante 11 anos anos e 9 meses, foi
considerado um dos juízes de maior produtividade, de acordo com o perfil funcional da Corregedoria. Julgou
casos importantes envolvendo o crime organizado no Maranhão. Em 19 de dezembro de 2006, ingressou no
Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento, na primeira votação aberta para escolha de desembargadores
da história do TJ.
A eleição de José Joaquim Figueiredo dos Anjos marca um importante momento no Judiciário Maranhense. Nas
eleições anteriores o Presidente da Casa era eleito por aclamação, pelo critério de antiguidade, dessa vez houve
processo eleitoral.
José Joaquim Figueiredo dos Anjos assume o lugar de Cleones Cunha (atual Presidente do TJMA). A posse da
Nova Mesa Diretora acontece na terceira sexta-feira de dezembro, mais precisamente, no dia 15 de dezembro.
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IMPROBIDADE: Juiz determina indisponibilidade de bens do
ex-prefeito de Benedito Leite

O juiz Caio Medeiros Veras, titular da comarca de São Domingos do Azeitão (MA), confirmou medida liminar e determinou a
indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Benedito Leite (termo judiciário), Raimundo Coelho Júnior, com o objetivo de ressarcir o
erário municipal por danos causados durante sua gestão, em 2009.
 

A indisponibilidade deve recair sobre imóveis, veículos, ações ou quaisquer outros bens até o valor atualizado do dano

somado a multa civil, no total de R$ 802.306,83. A medida foi concedida – parcialmente - a pedido do Ministério Público estadual

em “Ação Cautelar de Indisponibilidade de Bens”, contra o ex-prefeito, que é réu em outra ação principal por improbidade

administrativa.

 

Segundo o Ministério Público, o ex-gestor firmou convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC) para construção

de uma escola com quatro salas e uma quadra descoberta, no valor total de R$ 857.957,10. No entanto, em vistoria à obra em

25/07/2013, ficou constatado que a construção foi abandonada e o teto desabou, apesar de ter sido feito o saque integral dos

recursos da conta aberta para os depósitos em favor do município.

 

Em sua defesa, o ex-gestor disse que a obra foi entregue para a administração seguinte 1º/01/2013 mas foi abandonada,

causando depredação por vândalos. E alegou que os serviços foram executados conforme o cronograma e fiscalização da SEDUC.

 

Segundo as provas anexadas ao processo, ficou comprovado que o ex-prefeito recebeu três parcelas do convênio, no total

de R$ 913.785,29, mas não comprovou a entrega da obra nem prestou contas da quantia da terceira e última parcela, não havendo

mais saldo na conta do convênio em 19/06/2012.
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Transexuais e travestis recorrem ao Judiciário Maranhense para
alterar nome e sexo no registro civil

Para fazer a alteração do prenome e do gênero no registro de nascimento, travestis
e  transexuais submetidos ou não à cirurgia de mudança de sexo precisam recorrer à
Justiça. No Judiciário maranhense tramitam vários processos dessa natureza e já foram
proferidas, inclusive, decisões determinando aos cartórios a alteração no registro civil para
uso do nome social por pessoas que ingressaram com o pedido. Na capital, são competentes
para análise desses casos a 2ª, 3ª e 8ª Varas Cíveis, que funcionam no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau).
 
 

R.M.M. conseguiu na Justiça a alteração do prenome no registro (assentamento) de
nascimento e a mudança do sexo masculino para o feminino. A parte autora alegou ter
nascido com corpo fisiológico masculino, mas cresceu e desenvolveu-se como mulher. No
pedido, junto à 3ª Vara Cível de São Luís, ressaltou que todos os documentos pessoais foram
expedidos com base no registro de nascimento, onde constava a designação sexual
masculina, o que lhe causava grandes transtornos, já que não condiziam com sua aparência
física.
 
 

O juiz que proferiu a sentença, em agosto de 2016, Clésio Coelho Cunha, integrante da
Comissão Sentenciante Itinerante, determinou ao cartório de registro civil a alteração no
registro de nascimento, para a adoção do nome social (nome pelo qual  transexuais e
travestis são chamados cotidianamente, em contraste com o oficialmente registrado, que não
reflete sua identidade de gênero). Na decisão, o magistrado afirmou que as provas constantes
nos autos e aquelas colhidas em audiência foram suficientes para o julgamento da
procedência do pedido.
 
 

Para o juiz auxiliar Marcelo Oka, atuando na 3ª Vara Cível da capital, o tema é bastante
polêmico e não há no Brasil lei específica que discipline o assunto, ao contrário de países
como Argentina e Uruguai que facilitam a alteração de nome e de gênero no registro civil de
transexuais. “A jurisprudência já está reconhecendo esse fato e a nossa legislação tende a
disciplinar essa situação”, acrescentou, citando casos de tribunais em que esse direito foi
garantido, a exemplo do entendimento firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) ao acolher um pedido de modificação de prenome e de gênero de transexual que
apresentou avaliação psicológica pericial para demonstrar identificação social como mulher.
 
 

No Maranhão, em processo sob a relatoria do desembargador Antonio Guerreiro Júnior, a 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em novembro de 2016, reformou decisão da Justiça de 1º
grau e julgou procedente pedido de transexual, determinando que o cartório procedesse a



alteração do seu prenome e do gênero de masculino para feminino, independentemente da
realização de cirurgia de redesignação sexual. A requerente recorreu da sentença de primeira
instância, que concedeu parcialmente o pedido para alterar apenas o prenome, não tendo
deferido a alteração do gênero em razão de não ter havido cirurgia de transgenitalização.
 
 

Já em abril de 2014, o juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros, na época auxiliar da 3ª Vara Cível
de São Luís, deferiu o pedido de M.T.S.S, determinando a retificação na certidão de
nascimento do nome além da mudança de sexo do masculino para o feminino.
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José Joaquim é eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão

ELIAS LACERDA- 4 out 2017

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão escolheram na manhã desta quarta-feira (4) o novo
presidente que vai comandar o tribunal no período de 2018 a 2019. Numa disputa que envolveu o
desembargador José Joaquim com a desembargadora Nelma Sarney, o primeiro saiu vencedor com 16 votos.
Nelma Sarney obteve 10 votos.

Para vice-presidente do Tribunal os desembargadores escolheram Lourival Serejo, que derrotou o
desembargador José Bernardo.

O Desembargador Marcelo Carvalho foi eleito para a Corregedoria Geral.

http://eliaslacerda.com/author/eliaslacerda/
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Rolo compressor comunista!!! Por 16 a 10,
Desembargador José Joaquim é eleito presidente
do TJ

04/10/2017 10:35:10

 

Rolo compressor do governo Flávio Dino (PC do B), garantiu a
vitória do desembargador José Joaquim, por 16 votos a 10

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em disputa contra a desembargadora Nelma Sarney, na manhã desta quarta-feira (04).

José Joaquim recebeu 16 votos e Nelma Sarney, 10. Houve ainda um voto em branco.

A vice-presidencia ficou com o desembargador Lourival Serejo que disputou com José Bernardo Silva
Rodrigues. O Desembargador Marcelo Carvalho foi eleito para a Corregedoria Geral.

Em tempo: alguém duvida do peso da máquina ???

E mais: é bom os adversários do comunista colocarem a barba de molho, o cara não está de brincadeira.
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CAI O ÚLTIMO BASTIÃO DA OLIGARQUIA: JOSÉ JOAQUIM É
ELEITO PRESIDENTE DO TJ

 

 

Caiu o último bastião da oligarquia Sarney. O desembargador José Joaquim, derrotou Nelma
Sarney, por 16 a 10, e se elegeu novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Prevaleceu o favoritismo do desembargador José Joaquim.

Polêmica, Nelma acreditava que seria presidente por conta da tradição de eleger presidente
por aclamação, por conta da antiguidade, mas se deu mal. Os desembargadores preferiram
acabar com a tradição e eleger quem, de fato, representa os interesses do Tribunal de Justiça
do Maranhão.

O Tribunal de Justiça era considerado área dominada pelo sarneysismo há mais 50 anos.
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Informaçóes da Câmara municipal de São Luís

04/10/2017 04:00:00

 

 Bárbara Soeiro realiza nesta sexta-feira, dia 6,
audiência pública sobre a lei do feminicídio
 
A vereadora de São Luís, Bárbara Soeiro (PSC), realizará audiência pública nesta sexta-feira,
6, às 10h, na Câmara Municipal de São Luís. Com o tema "A atual conjuntura da
aplicabilidade e aplicações da lei do feminicídio", o lema será "Uma luta no combate à
violência contra mulher".
O que diz a lei do feminicídio?
A lei Nº 13.104 altera o código penal para prever o feminicídio como um tipo de homicídio
qualificado e incluí-lo no rol dos crimes hediondos. Na prática, isso quer dizer que casos de
violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher,
passam a ser vistos como qualificadores do crime. Os homicídios qualificados têm pena que
vai de 12 a 30 anos de detenção, enquanto os homicídios simples preveem reclusão de 6 a 12
anos.
O que muda com a lei?
De acordo com a juíza Adriana, a lei do feminicídio traz a perspectiva de duas importantes
mudanças. A primeira delas é responder à necessidade de que sejam tomadas providências
mais rigorosas em resposta aos altíssimos índices de violência contra as mulheres no Brasil.
O QUÊ? - Audiência pública sobre a atual conjuntura da aplicabilidade da lei do feminicídio
QUANDO? - Sexta-Feira, dia 6 de outubro, às 10h
ONDE? - Câmara Municipal de São Luís
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Zé Doca: juíza manda Prefeitura reinstalar cabos da TV Cidade

A juíza Leoneide Amorim, da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca, determinou hoje (4) que a prefeita da cidade
Josinha Cunha (PR) reinstale cabos de fibra ótica da TV Cidade.

O material foi retirado pela Prefeitura no início da semana, sob a alegação de que os fios atrapalhariam a
realização da festa de aniversário da cidade, que ocorre nesta quarta-feira (veja vídeo abaixo).

Em seu despacho, a magistrada determina que os cabos sejam devolvido e reinstalados imediatamente, sob
pena de multa diária de R$ 1 mil.

É o jeito PR de governar…
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José Joaquim é eleito o novo presidente do TJ

04/10/2017 09:54:18

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos acaba de ser eleito novo presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão.

Ele obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.

Houve um voto em branco.

A votação foi secreta.

Bate boca

A sessão de votação foi iniciada com um bate boca entre o presidente da Corte, desembargador Cleones Cunha,
e o desembargador Antonio Bayma.

O segundo gostaria que os colegas votassem em um púlpito no centro do plenário, para garantir o segredo dos
sufrágios.

Cleones contestou, e houve dissuasão. A questão acabou sendo levada a plenário, que decidiu que cada um
votasse mesmo na sua mesa.

Tradição

Em discurso antes da eleição, a desembargadora Nelma Sarney ainda voltou a invocar o princípio da tradição
para tentar convencer os pares.

Não conseguiu.

Repúdio

Ao abrir os trabalhos, o desembargador Cleones Cunha manifestou repúdio do TJ contra os ataques do promotor
Paulo Roberto Barbosa Ramos, do Caso Sefaz, contra a Defensoria Pública e contra o Judiciário.

Vice-presidente



O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos.

Corregedor

O desembargador Marcelo Carvalho obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de Justiça.

Aos prantos, ele agradeceu a votação.
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É HOJE! TJ escolhe novo presidente

04/10/2017 09:26:36

Quem vence?
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IMAGEM DO DIA: Nelma não ficou para ouvir discurso de José
Joaquim

A desembargadora Nelma Sarney não ficou no plenário após a divulgação do resultado da votação para a Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça.

Derrotada na disputa pela presidência, ela deixou a cadeira que ocupa, ao lado do seu adversário, José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e não ouviu seu discurso da vitória.

Em entrevista após o pleito, o presidente eleito minimizou o fato

“Ela me disse que sairia porque teria que falar com seus familiares. Não terei rusga com ninguém. Os 26
colegas estarão comigo, compartilhando o dia a dia da nossa gestão”, declarou.
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José Joaquim diz que “detratores” serão levados “às barras da
Justiça”

O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
mostrou incômodo ao comentar, hoje (4), as denúncias que surgiram contra ele e seu filho, Karlos Parabuçu
Santos Figueiredo dos Anjos, durante o processo eleitoral na Corte.

Visivelmente irritado, o magistrado disse que acionará “detratores” na Justiça.

“Estou usando o Poder Judiciário, inclusive porque nós sabemos quem são os detratores, e no Poder Judiciário
ele vai ter que afirmar aquilo que dissera, não contra mim e minha família, mas contra o Poder Judiciário. E
como cidadão e autoridade não irei medir nenhum esforço para levá-los às barras da Justiça”, declarou.

Ele também ironizou a possível influência das denúncias no pleito.

“Tanto influenciaram que eu ganhei a eleição”
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José Joaquim diz que "detratores" serão levados
"às barras da Justiça"

04/10/2017 12:26:43

O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
mostrou incômodo ao comentar, hoje (4), as denúncias que surgiram contra ele e seu filho, Karlos Parabuçu
Santos Figueiredo dos Anjos, durante o processo eleitoral na Corte.

Visivelmente irritado, o magistrado disse que acionará "detratores" na Justiça.

"Estou usando o Poder Judiciário, inclusive porque nós sabemos quem são os detratores, e no Poder Judiciário
ele vai ter que afirmar aquilo que dissera, não contra mim e minha família, mas contra o Poder Judiciário. E
como cidadão e autoridade não irei medir nenhum esforço para levá-los às barras da Justiça", declarou.

Ele também ironizou a possível influência das denúncias no pleito.

"Tanto influenciaram que eu ganhei a eleição"
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Oligarquia em baixa: Nelma Sarney é derrotada por José Joaquim
na disputa pela presidência do TJ/MA

 

 

A oligarquia Sarney sofreu um duro golpe na Justiça do Maranhão. A desembargadora Nelma

Sarney foi derrotada pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, na manhã desta

quarta-feira (4), na disputa pelo comando do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).  
 

José Joaquim, que vai presidir o TJ no biênio 20018/2019, obteve 16 votos, contra 10 da

desembargadora Nelma Sarney.
 

A sessão teve início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Maranhão. A

posse oficial da nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.
 

Nelma é casada com Ronald Sarney, irmão do ex-senador José Sarney.
 

Sarney chegou a promover uma reunião quando iniciou a pré-campanha para fazer Nelma

Sarney presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Logo no começo das articulações em

favor de Nelma, o oligarca reuniu, em sua mansão no Calhau, magistrados e advogados para

apoiarem a candidatura da desembargadora.
 

O ex-senador é tido com um político com trânsito nos tribunais e por muito tempo foi

considerado influente no judiciário maranhense. Desta vez foi derrotado com a candidatura da

cunhada.
 

A perda do comando do TJ é mais uma derrota humilhante para o grupo Sarney e um duro

golpe nas pretensões da família em voltar ao poder em 2018.
 

Lourival Serejo será o vice-presidente
 

O Pleno do Tribunal de Justiça escolheu o desembargador Lourival Serejo para assumir o cargo

de vice-presidente. A votação foi apertada, 7 votos contra 5 do desembargador José Bernardo.
 

Nelma Sarney recusou a indicação para ser à vice do novo presidente, José Joaquim.
 

Corregedoria fica com Marcelo Carvalho



 

O desembargador Marcelo Carvalho recebeu 23 votos contra 2 da magistrada Maria das Graças

e assim foi eleito corregedor-geral de Justiça. Muito emocionado, agradeceu a confiança dos

demais membros da corte.

 

A posse está marcada para o dia 15 de dezembro.

 

 

Com informações dos Blogs do John Cutrim e Marrapá
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Eleito novo comando do TJMA para o biênio 2018/19

 

Em votação secreta realizada nesta quarta-feira (04), os 27 desembargadores maranhenses definiram o
comando do Tribunal de Justiça para o biênio 2018/19.

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos derrotou a desembargadora Nelma Sarney, por 16 votos
contra 10, e foi eleito presidente. Houve um voto em branco.

Com 18 votos, Lourival Serejo foi eleito vice-presidente após bater Bernardo Rodrigues e Raimundo Barros.

O desembargador Marcelo Carvalho Silva, que concorria com Graça Duarte e Ribamar Castro, foi alçado ao
posto de corregedor-geral recebendo 23 votos.

Os eleitos tomarão posse na primeira quinzena de dezembro.
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Eleito novo comando do TJMA para o biênio
2018/19

04/10/2017 12:04:33

Em votação secreta realizada nesta quarta-feira (04), os 27 desembargadores maranhenses definiram o
comando do Tribunal de Justiça para o biênio 2018/19.

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos derrotou a desembargadora Nelma Sarney, por 16 votos
contra 10, e foi eleito presidente. Houve um voto em branco.

Com 18 votos, Lourival Serejo foi eleito vice-presidente após bater Bernardo Rodrigues e Raimundo Barros.

O desembargador Marcelo Carvalho Silva, que concorria com Graça Duarte e Ribamar Castro, foi alçado ao
posto de corregedor-geral recebendo 23 votos.

Os eleitos tomarão posse na primeira quinzena de dezembro.
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Oligarquia Sarney perde mais uma e José Joaquim é eleito
presidente do TJ

Cada vez mais encurralada, a oligarquia Sarney acaba de perder mais um reduto do seu decante poder: a Justiça.
O plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu na manhã desta quarta (04), o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos como presidente da Mesa Diretora do Judiciário maranhense para o biênio 2018/2019.

Joaquim disputou o cargo contra a também desembargadora Nelma Sarney, obtendo 16 votos, contra 10 de sua
concorrente. Nelma foi convidada a assumir a vice-presidência, mas recusou. Em seu lugar, o desembargador
Lourival de Jesus Serejo ocupará o cargo.

Nelma é casada com o irmão do ex-presidente José Sarney, que sempre buscou ter aliados na Justiça maranhense.

Na sessão, foi escolhido também o novo corregedor-geral da Justiça. Marcelo Carvalho se declarou candidato, e
Paulo Velten, que disse ter sido anteriormente consultado por colegas para a possibilidade de concorrer, avisou que
abriria mão da candidatura em favor de Carvalho. Os desembargadores Maria das Graças Duarte e José de Ribamar
Castro aceitaram participar apenas para compor a lista. Marcelo Carvalho foi eleito com 23 votos.

Em sua primeira declaração como presidente, horas depois, Joaquim disse que não vai presidir com sentimento de
vingança e que estará a serviço da população.

“Agradecer penhoradamente aos eminentes pares, não aos 16 votos presidente, mas aos 26. Eu irei presidir tenha a
certeza presidente, aos meus pares e quem me ouve, sem nenhum vindita, sem nenhuma vingança […] A porta do
meu gabinete serão abertas a sociedade para que tragam seus reclames e aqui possamos resolver no dia a dia”,
afirmou.
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AS ESTRATÉGIAS MANJADAS DOS COMUNISTAS NO MARANHÃO!

 

Chega a ser risível a estratégia simplória e repetida dos comunistas maranhenses. Toda vez que se encontram

acuados, ou diante de uma outra pesquisa e/ou quando precisam passar a impressão que irão se perpetuar no

poder, a receita é sempre a mesma: divulga-se uma pesquisa eleitoral.

Nesta quarta-feira (04), não foi diferente. Foi divulgada uma pesquisa com números que espantam e que talvez

nem mesmo os mais comunistas dos comunistas acreditem.

Segundo o levantamento, Flávio Dino, mesmo com todo esse desgaste facilmente comprovado, teria 60% das

intenções de voto e estaria à frente 32 pontos do segundo colocado, no caso a ex-governadora Roseana Sarney.

O que o leitor pode estar se perguntando é: o motivo dessa pesquisa? Na realidade não é apenas um, mais dois

os motivos que levaram os comunistas a divulgar mais essa pesquisa, e num dia atípico.

O primeiro deles é a eleição do Tribunal de Justiça. É nítido o interesse do Governo Flávio Dino na eleição do

órgão do Poder Judiciário, tanto que incentivou a quebra da tradição e iniciou uma disputa inconsequente e sem

previsão de terminar.

Desde que resolveram mesmo insuflar alguns desembargadores a romper com a tradição do Tribunal de Justiça,

transformando a eleição numa disputa desenfreada, os comunistas imaginaram que o resultado estaria definido,

mas diante do atual cenário de indefinição no TJ, o jeito foi utilizar uma surrada estratégia: a cansada pesquisa

eleitoral.

Na tola  estratégia comunista, os números da pesquisa poderiam influenciar a decisão dos desembargadores

indecisos, passando a impressão que a eleição de 2018 são “favas contadas“. Ou seja, querem passar a

imagem de perpetuação no poder e tranquilidade para quem entrar nessa “barca furada” de romper com a

tradição na eleição do Tribunal de Justiça. A estratégia chega a ser uma afronta a inteligência dos

desembargadores.

Além disso, nesta quarta-feira, mas no período da tarde, teremos a filiação do senador Roberto Rocha ao PSDB.

Rocha é pré-candidato ao Governo do Maranhão e virou inimigo dos comunistas, depois que “ousou” disputar

as eleições de 2018. Novamente a intenção, com a pesquisa eleitoral, é passar a impressão que a reeleição de

Flávio Dino é inabalável.

Se já não bastasse o modus operandi conhecido, é fácil demonstrar que a situação não é tão tranquila como



querem aparentar os comunistas.

A maioria das pesquisas eleitorais são divulgadas nos jornais nos fins de semana, justamente onde a tiragem é

maior. No entanto, como os comunistas não poderiam esperar até o domingo, já que os objetivos são “atingir”

os eventos desta quarta-feira, a pesquisa foi divulgada mesmo hoje.

Por fim, se existisse essa tranquilidade toda, o Governo Flávio Dino não estaria preocupado em aumentar as

verbas para a Comunicação em 2018, ano eleitoral. No Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2018

encaminhado à Assembleia Legislativa, consta um novo aumento do orçamento destinado à Comunicação, que

receberá quase R$ 62 milhões, ou seja, R$ 3 milhões a mais que 2017.

É claro que cada um tem o livre arbítrio de acreditar no que quiser, inclusive em Papai Noel, mas contra fatos,

não existem argumentos.

Por: Jorge Aragão
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Astro quer votar projeto do Uber e julgar contas
de ex-prefeitos

04/10/2017 00:59:53

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), solicitou ontem (2) às comissões
técnicas da Casa, a urgência na tramitação de projetos que estão à espera de parecer. Segundo ele, é
necessário limpar a pauta do Legislativo.

Entre as matérias pendentes está a análise do projeto de lei, de iniciativa do vereador Paulo Victor (PROS),
que trata da regulamentação do serviço do aplicativo Uber na capital maranhense.

Em agosto passado o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ) suspendeu a vigência da Lei, de iniciativa da
ex-vereadora Luciana Mendes, que proibia a atividade do serviço do aplicativo Uber em São Luís. O TJ ainda
deve analisar o mérito da discussão, sem data prevista para acontecer.

Na oportunidade, Astro disse ainda que a Câmara deve agilizar o julgamento das contas de ex-prefeitos da
capital, que vão desde Jackson Lago, passando por Conceição Andrade, Tadeu Palácio, João Castelo e o primeiro
mandato do prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT).
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José Joaquim é eleito presidente do TJ

 

 

 

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito na manhã desta quarta-feira (4), para o cargo de
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) pelos próximos dois anos. Ele assume a vaga do
desembargador Cleones Cunha, que deixa o cargo em dezembro.

No começo da sessão houve uma discussão entre o decano do tribunal, Antônio Bayma Araújo e o atual
presidente Cleones Cunha, que divergiam sobre o formato da votação. O presidente distribuiu as cédulas para
que cada um fizesse a escolha secreta no lugar onde estava na mesa, já o desembargador Bayma queria que
todos os desembargadores fossem votar no púlpito.

Todos os 27 desembargadores compareceram à votação. Junto com o desembargador José Joaquim Figueiredo,
concorreu a eleição de presidente do TJMA a desembargadora Nelma Sarney. Ao ser eleito, o presidente eleito
do Tribunal de Justiça disse que uma das suas principais metas será a melhora do trabalho dos juízes para
agilizar o andamento de processos.

"Nós temos que dar ainda, imprimir melhores condições aos colegas, os juízes de 1º grau, porque é o alicerce.
Sem os colegas o Tribunal de Justiça não funciona. Basta que se fale 'veja onde está o Maranhão hoje', junto ao
CNJ, é o quarto estado com maior produtividade e isso é fruto de um trabalho de todos nós", disse o José
Joaquim Figueiredo dos Anjos desembargador e presidente eleito do Tribunal de Justiça.

Após a eleição do presidente, foi dada sequência as eleições de vice-presidente e corregedor-geral de Justiça.
Para o cargo de vice-presidente do tribunal, os desembargadores elegeram Lourival de Jesus Serejo Sousa.
"Proponho assumir todas as minhas atribuições até os últimos detalhes, para dar uma maior visibilidade ao
cargo que é um cargo muito obscuro de vice", disse o vice-presidente eleito.

Na ocasião também foi eleito o novo corregedor-geral de Justiça, cargo que será ocupado pelo desembargador
Marcelo Carvalho Silva. De acordo com o corregedor-geral eleito, o papel do órgão com a sociedade será em
fazer com que as sentenças sejam de acordo com o que espera o cidadão.

"O comprometimento da corregedoria com a sociedade, fazer com que este cidadão chegue efetivamente a
receber aquilo que ele espera que a sua sentença, a decisão do juiz, e isso nós vamos lutar para que isso
aconteça", finalizou o desembargador Marcelo Carvalho Silva.
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Oligarquia Sarney perde mais uma e José Joaquim é eleito
presidente do TJ

 

Cada vez mais encurralada, a oligarquia Sarney acaba de perder mais um reduto do seu decante poder: a
Justiça. O plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu na manhã desta quarta (04), o
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos como presidente da Mesa Diretora do Judiciário maranhense
para o biênio 2018/2019.

Joaquim disputou o cargo contra a também desembargadora Nelma Sarney, obtendo 16 votos, contra 10 de sua
concorrente. Nelma foi convidada a assumir a vice-presidência, mas recusou. Em seu lugar, o desembargador
Lourival de Jesus Serejo ocupará o cargo.

Nelma é casada com o irmão do ex-presidente José Sarney, que sempre buscou ter aliados na Justiça
maranhense.

Na sessão, foi escolhido também o novo corregedor-geral da Justiça. Marcelo Carvalho se declarou candidato, e
Paulo Velten, que disse ter sido anteriormente consultado por colegas para a possibilidade de concorrer, avisou
que abriria mão da candidatura em favor de Carvalho. Os desembargadores Maria das Graças Duarte e José de
Ribamar Castro aceitaram participar apenas para compor a lista. Marcelo Carvalho foi eleito com 23 votos.

Em sua primeira declaração como presidente, horas depois, Joaquim disse que não vai presidir com sentimento
de vingança e que estará a serviço da população.

"Agradecer penhoradamente aos eminentes pares, não aos 16 votos presidente, mas aos 26. Eu irei presidir
tenha a certeza presidente, aos meus pares e quem me ouve, sem nenhum vindita, sem nenhuma vingança [?] A
porta do meu gabinete serão abertas a sociedade para que tragam seus reclames e aqui possamos resolver no
dia a dia", afirmou.
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Juiz determina indisponibilidade de bens do ex-prefeito de
Benedito Leite

 

 

O juiz Caio Medeiros Veras, titular da comarca de São Domingos do Azeitão (MA), confirmou medida liminar e
determinou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Benedito Leite (termo judiciário), Raimundo Coelho
Júnior, com o objetivo de ressarcir o erário municipal por danos causados durante sua gestão, em 2009.

A indisponibilidade deve recair sobre imóveis, veículos, ações ou quaisquer outros bens até o valor atualizado
do dano somado a multa civil, no total de R$ 802.306,83. A medida foi concedida - parcialmente - a pedido do
Ministério Público estadual em "Ação Cautelar de Indisponibilidade de Bens", contra o ex-prefeito, que é réu em
outra ação principal por improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público, o ex-gestor firmou convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC)
para construção de uma escola com quatro salas e uma quadra descoberta, no valor total de R$ 857.957,10. No
entanto, em vistoria à obra em 25/07/2013, ficou constatado que a construção foi abandonada e o teto desabou,
apesar de ter sido feito o saque integral dos recursos da conta aberta para os depósitos em favor do município.

Em sua defesa, o ex-gestor disse que a obra foi entregue para a administração seguinte 1º/01/2013 mas foi
abandonada, causando depredação por vândalos. E alegou que os serviços foram executados conforme o
cronograma e fiscalização da SEDUC.

Segundo as provas anexadas ao processo, ficou comprovado que o ex-prefeito recebeu três parcelas do
convênio, no total de R$ 913.785,29, mas não comprovou a entrega da obra nem prestou contas da quantia da
terceira e última parcela, não havendo mais saldo na conta do convênio em 19/06/2012.

Segundo o juiz, considerando que o fim do mandato do prefeito em 31/12/2012, a escola deveria estar
completamente pronta, pois toda a quantia foi paga pelo Estado. "Caso, por eventual atraso na construção, não
houvesse tempo hábil para entrega antes da conclusão do mandato, o procedimento seria a devida prestação de
contas e responsabilização das empresas, no entanto, os extratos demonstram que a última parcela foi sacada
no meio do ano, quando a obra estava a 30% de sua conclusão, ou seja, houve tempo suficiente par ao término
da obra", declarou o juiz na sentença.

Consta que o segundo relatório de fiscalização da obra concluiu que até 1º/06/2012 foram efetivamente gastos
R$ 646.352,68 na obra. No entanto, a quantia total depositada pelo Estado na conta única do convênio foi de R$
913.785,29. "?Temos que existem fundados indícios de prejuízo ao erário no montante de R$ 267.432,61",
complementou o magistrado.
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José Joaquim é eleito presidente do TJ

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos acaba de ser eleito novo presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão.Ele obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.Houve um voto em
branco.A votação foi secreta.

Vice-presidente - O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos.

Corregedor - O desembargador Marcelo Carvalho obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de
Justiça.
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Cai último bastião da oligarquia: Nelma Sarney é
derrotada na eleição do TJ/MA

Por: John CutrimData de publicação: 04/10/2017 - 10:22 
 

A desembargadora Nelma Sarney foi derrotada pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, eleito
na manhã desta quarta feira (4) o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2018/2019.

José Joaquim obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.

A sessão teve início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Maranhão. A posse oficial da
nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.

Nelma é casada nada menos com Ronald Sarney, irmão do ex-senador José Sarney. Nelma vem a ser cunhada
de Sarney e tia da ex-governadora Roseana Sarney.

Sarney chegou a promover uma reunião quando iniciou a pré-campanha para fazer Nelma Sarney presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele reuniu em sua casa no Calhau logo no começo das articulações em favor
de Nelma magistrados e advogados para apoiarem a candidatura da desembargadora. O ex-senador é tido com
um político com trânsito nos tribunais e por muito tempo foi considerado influente no judiciário maranhense.
Desta vez foi derrotado com a candidatura da cunhada.

A perda do comando do TJ é mais uma derrota humilhante para o grupo Sarney e um duro golpe nas pretensões
da família em voltar ao poder em 2018.

Leia mais: http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/cai-ultimo-bastiao-da-oligarquia-nelma-sarney-e-derrotada-na-eleicao-do-tjma/#ixzz4uYRiiS00

http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/cai-ultimo-bastiao-da-oligarquia-nelma-sarney-e-derrotada-na-eleicao-do-tjma/#ixzz4uYRiiS00
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Disputa pela presidência do TJ indica favoritismo
de José Joaquim

04/10/2017 07:37:30

O Tribunal de Justiça do Maranhão elege nesta quarta-feira (4)  seu novo presidente em clima de muita
expectativa. A disputa pela presidência da Casa tomou proporções jamais vista e tudo indica que cairá por terra
o último bastião da oligarquia Sarney.

Nelma Sarney e José Joaquim Figueiredo dos Anjos travam uma disputa ferrenha nos bastidores, ao ponto de
incomodar os próprios desembargadores por conta dos ataques contra José Joaquim.

Segundo o blog do Clodoaldo Correa, no levantamento dos que estão fechados com José Joaquim, são pelo
menos 15 votos assegurados. O suficiente para vencer a eleição, mas ninguém se arisca cantar vitória.

A eleição para a nova Mesa Diretora do TJMA está marcada para começar às 9h.
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Cai o último bastião da oligarquia: José Joaquim é
eleito presidente do TJ

04/10/2017 09:57:41

Caiu o último bastião da oligarquia Sarney. O desembargador José Joaquim, derrotou Nelma Sarney, por 16 a
10, e se elegeu novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Prevaleceu o favoritismo do desembargador José Joaquim.

Polêmica, Nelma acreditava que seria presidente por conta da tradição de eleger presidente por aclamação, por
conta da antiguidade, mas se deu mal. Os desembargadores preferiram acabar com a tradição e eleger quem,
de fato, representa os interesses do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O Tribunal de Justiça era considerado área dominada pelo sarmeysismo há mais 50 anos.
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 Sarney: de poderoso a colecionador de derrotas

04/10/2017 11:10:25

 

A vitória do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos para a presidência do Tribunal de Justiça, nesta
quarta-feira (4), é mais uma derrota pessoal do ex-senador José Sarney (PMDB). Explica-se: o coronel
peemedebista apostou todas as fichas na candidatura da cunhada desembargadora Nelma Sarney. Notório por
sua influência no Judiciário, Sarney queria transformar o Tribunal [...]
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Eleitos desembargadores que vão comandar o Judiciário no biênio
2018-2019

 

 
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (4), os membros da Mesa Diretora do
Judiciário maranhense para o biênio 2018/2019. O presidente eleito pela Corte foi o desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos. Para o cargo de vice-presidente, o mais votado foi o desembargador Lourival de Jesus
Serejo. E para o cargo de corregedor-geral da Justiça foi eleito o desembargador Marcelo Carvalho Silva. A sessão
contou com a presença de todos os 27 desembargadores do Tribunal. Os novos membros tomarão posse no dia
15 de dezembro.
 
Na primeira votação da sessão plenária administrativa, os desembargadores Nelma Sarney e Joaquim Figueiredo
aceitaram concorrer à vaga de presidente, atendendo à pergunta feita pelo atual presidente, desembargador
Cleones Cunha. O nome de Marcelo Carvalho constou na lista apenas para compor, já que o próprio
desembargador pediu para não ser votado. Os membros da Corte, então, escolheram seus candidatos por meio
de votação secreta.
 
O desembargador Antônio Bayma Araújo, decano do Judiciário estadual, foi convidado pelo presidente do TJMA
para apurar o resultado. Joaquim Figueiredo obteve 16 votos, contra dez destinados à Nelma Sarney e um voto
em branco.
Na eleição seguinte, os desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues concorreram ao cargo de
vice-presidente do Tribunal de Justiça. Raimundo Barros aceitou entrar na lista apenas para compor. O resultado
final foi de 18 votos para Serejo, oito para Rodrigues e um voto em branco.
 
Por fim, foi escolhido o novo corregedor-geral da Justiça. Marcelo Carvalho se declarou candidato, e Paulo Velten,
que disse ter sido anteriormente consultado por colegas para a possibilidade de concorrer, avisou que abriria
mão da candidatura em favor de Carvalho. Os desembargadores Maria das Graças Duarte e José de Ribamar
Castro aceitaram participar apenas para compor a lista. Marcelo Carvalho foi eleito com 23 votos.
 
O processo de eleição dos novos dirigentes do Poder Judiciário foi conduzido pelo presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Cleones Cunha. "A trajetória dos desembargadores eleitos para a Mesa Diretora no biênio
2018/2019 é um forte indicativo de que o Poder Judiciário do Maranhão permanecerá alçado à situação de
destaque no cenário nacional", frisou.
 
O presidente eleito para o biênio 2018/2019, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, agradeceu aos colegas pela
eleição que se deu conforme os princípios de harmonia e respeito e as regras do Estado Democrático de Direito.
 
Ele afirmou que pretende atuar numa gestão em conjunto com os colegas, imprensa, órgãos da Justiça como
Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados e com os Poderes Executivo e Legislativo, dando
continuidade ao trabalho do atual presidente da Corte, desembargador Cleones Cunha, principalmente buscando
a melhoria das condições de trabalho da Justiça de 1º Grau.
 
"Pretendemos fazer uma administração em sintonia com os magistrados e servidores, que traga benefícios
significativos para a sociedade, dialogando com os jurisdicionados pelos diversos canais de comunicação do
Poder Judiciário, entre eles a Rádio Web Justiça do Maranhão", afirmou.
 



O corregedor-geral da Justiça eleito, desembargador Marcelo Carvalho, também agradeceu aos pares pela
confiança, afirmando que o exercício do cargo de corregedor-geral sempre foi um sonho em sua carreira, tendo
atuado como juiz corregedor por oito anos.
 
Ele parabenizou os corregedores anteriores pelo trabalho, afirmando que vai trabalhar para dar continuidade aos
projetos e iniciativas, em parceria com os juízes, Associação dos Magistrados, Ministério Público, Defensoria
Pública, Sindicato dos Servidores e, principalmente, a sociedade, em respeito ao compromisso da Corregedoria
de fazer com que o cidadão receba aquilo que espera da Justiça.
 
"É um grande momento para o Poder Judiciário, de renovação da Casa Administrativa e em respeito ao princípio
democrático da eleição", observou.
 
O novo vice-presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, disse que a nova composição da Mesa Diretora
representa o renascimento de esperança e de nova responsabilidade aos gestores eleitos, que deverão se
adaptar ao desafio de governança frente à crescente judicialização. "Temos uma grande responsabilidade com o
acesso, aprimoramento e modernização da Justiça", avaliou.
 
OUVIDOR E DIRETOR DO FÓRUM - O futuro corregedor-geral, desembargador Marcelo Carvalho, indicou para o
cargo de diretor-geral do Fórum de São Luís, o juiz José Edilson Caridade, que teve o nome aclamado.
 
O presidente eleito, desembargador Joaquim Figueiredo, convidou o desembargador Ricardo Duailibe para
continuar à frente da Ouvidoria do Judiciário. Duailibe agradeceu o convite, mas lembrou que, regimentalmente,
não poderia ser reconduzido ao cargo. O novo presidente convidou, então, o desembargador José Luiz Almeida,
presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, que aceitou o cargo. O desembargador João Santana foi
convidado e aceitou o cargo de vice-ouvidor.
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Por 16 votos contra 10, desembargador José Joaquim é eleito presidente do TJ
Judiciário / Maranhão / Política 04-10-2017 às 11:14
 
As previsões de vitória do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos não falharam. Com o apoio explico
do atual presidente do TJ, e como informam vários veículos de comunicação,m dentre eles o governista Jornal
Pequeno, até mesmo do governador Flávio Dino, JJ presidirá o Poder Judiciário do Maranhão pelos biênio 2018
e 2019.

A votação foi secreta e apenas um dos 27 desembargadores votou em branco. Ele não queria votar em Nelma
Sarney, mas discordava da quebra da tradição da escolha do mais velho apto a ser presidente.
A disputa, como colocou ontem o Blog do Luis, seria apertada, mas ontem o desembargador José Joaquim
alcançou o apoio necessário para vencer com folga. O direito de disputar a eleição foi democrático, mas resta
saber que o resultado do pleito não vai guardar sequelas.
Para vice-presidente, foi escolhido o desembargador Lourival Serejo com 18 votos e ao cargo de
Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Marcelo de Carvalho, com 23 votos.
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ABSURDO! Desembargador eleito presidente do TJ-MA diz que vai
usar o Poder Judiciário contra a imprensa

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão para o biênio 2018/2019, fez um discurso de em tom de vingança contra setores da imprensa,
após a eleição do TJ-MA.

 

Em entrevista a imprensa, Joaquim disse, sem qualquer constrangimento, que usará o poder judiciário para
confrontar as diversas denúncias feitas contra ele durante o período que antecedeu a eleição.

“Estou usando o Poder Judiciário, inclusive porque nós sabemos quem são os detratores, e no Poder
Judiciário ele vai ter que afirmar aquilo que dissera, não contra mim e minha família, mas contra o
Poder Judiciário. E como cidadão e autoridade não irei medir nenhum esforço para levá-los às barras
da Justiça”, disse.

Na ocasião, o desembargador ainda falou, de forma irônica, sobre o efeito das denúncias na eleição. “Tanto
influenciaram que eu ganhei a eleição”.

As denúncias, que foram publicadas em primeira mão pelo Blog do Luis Pablo, consideradas por José Joaquim
como eleitoreiras são todas embasadas por documentos que mostram a situação, no mínimo estranha,
envolvendo familiares do desembargador. (Reveja aqui e aqui .)

Quem difama e acusa, como afirma o presidente eleito do TJ quando chama os interlocutores de “detratores”,
não tem documentos que confirmam o que é denunciado.

Porém, ao que parece, o resultado da eleição não marcou somente o fim da tradição no Tribunal de Justiça, mas,
também, um ataque direto à imprensa vindo do desembargador eleito para comandar a Corte do Judiciário no
biênio 2018/2019.

O desembargador José Joaquim precisa entender que o cargo de presidente do Poder Judiciário não lhe coloca
acima da lei.

https://luispablo.com.br/politica/2017/09/escandalo-desembargador-arquiva-processo-de-politico-e-filho-ganha-contrato-em-prefeitura/
https://luispablo.com.br/judiciario-2/2017/10/filho-de-desembargador-vira-dono-de-posto-em-sao-luis-com-apenas-r-30-mil/
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Tradição é quebrada no Tribunal de Justiça e José
Joaquim é eleito presidente

Por Luís Pablo 04-10-2017 às 11:42 Judiciário

Comente●

 

Presidente do TJ, Cleones Cunha, e ao fundo sorrindo o desembargador José Joaquim

Nesta quarta, dia 4, a eleição da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão foi um marco diante
de tantos conflitos, denúncias envolvendo desembargadores e o intenso embate entre os dois candidatos à
presidência José Joaquim Figueiredo dos Anjos e Nelma Sarney.

O resultado da eleição marcou o fim da tradição no TJMA, que sempre levou o processo em harmonia e votando
no desembargador mais antigo para ocupar a cadeira de presidente do judiciário.

Por 16 a 10, o desembargador José Joaquim venceu a desembargadora Nelma Sarney. Para vice-presidente, foi
escolhido o desembargador Lourival Serejo com 18 votos e ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça, o
desembargador Marcelo de Carvalho, com 23 votos.

A votação foi secreta e somente um dos 27 desembargadores votou em branco. O novo presidente do TJMA
comandará a Corte do Judiciário no biênio 2018/2019.

Consequência

Com a tradição quebrada, desembargadores considerados rígidos terão que ficar atentos daqui pra frente. Isso
porque quem tem dificuldade de ter relação com seus pares, agora terá que mudar de comportamento, caso
queira um dia sentar na cadeira da Presidência do TJMA.

Pivô

O grande pivô da vitória do desembargador José Joaquim foi o presidente da Corte, Cleones Cunha. Foi ele o
responsável por capitanear os votos em favor de JJ. Além disso, Cleones teve o apoio do governador Flávio Dino
nessa empreitada.

Agradecimento

https://luispablo.com.br/judiciario-2/2017/10/tradicao-e-quebrada-no-tribunal-de-justica-e-jose-joaquim-e-eleito-presidente/
https://luispablo.com.br/judiciario-2/2017/10/tradicao-e-quebrada-no-tribunal-de-justica-e-jose-joaquim-e-eleito-presidente/
http://www.twitter.com/_luispablo/
https://luispablo.com.br/judiciario-2/
https://luispablo.com.br/judiciario-2/2017/10/tradicao-e-quebrada-no-tribunal-de-justica-e-jose-joaquim-e-eleito-presidente/#respond


Após o resultado da votação, José Joaquim Figueiredo dos Anjos agradeceu a confiança de cada desembargador
e o apoio dos familiares. “Estaremos juntos buscando cumprir o dever de servos da Justiça e do povo do
Maranhão”, disse.
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Eleição do TJ: desembargadores devem ficar
atentos para não serem usados como peças de um
projeto político

Por Luís Pablo 03-10-2017 às 21:27 Política

ment

Plenário do TJ-MA  

 

No Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) há desembargadores – do novo ao mais antigo – considerados pela
classe judiciária como pessoas sérias e de conduta inquestionável.

Esses magistrados que sempre zelaram por sua imagem devem ficar atentos para não serem manipulados como
peças de um tabuleiro político.

O jogo sujo da política não pode entranhar na eleição da nova Mesa Diretora do TJ-MA. Os desembargadores
devem seguir o rito de acordo com sua consciência.

É preciso que o judiciário maranhense preserve sua imagem e evite desgaste desnecessário. A harmonia tem
que prevalecer.

https://luispablo.com.br/politica/2017/10/eleicao-do-tj-desembargadores-devem-ficar-atentos-para-nao-serem-usados-como-pecas-de-um-projeto-politico/
https://luispablo.com.br/politica/2017/10/eleicao-do-tj-desembargadores-devem-ficar-atentos-para-nao-serem-usados-como-pecas-de-um-projeto-politico/
https://luispablo.com.br/politica/2017/10/eleicao-do-tj-desembargadores-devem-ficar-atentos-para-nao-serem-usados-como-pecas-de-um-projeto-politico/
http://www.twitter.com/_luispablo/
https://luispablo.com.br/politica/
https://luispablo.com.br/politica/2017/10/eleicao-do-tj-desembargadores-devem-ficar-atentos-para-nao-serem-usados-como-pecas-de-um-projeto-politico/#respond
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José Joaquim atropela Nelma Sarney e é eleito
presidente do TJMA

04/10/2017 11:47:12

Não adiantou o esforço da tropa de choque recrutada pelos aliados da desembargadora Nelma Sarney para
tentar impedir a vitória do desembargador José Joaquim para presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão.

A campanha pesada na imprensa contra o candidato do Palácio dos Leões, não surtiu efeito e por 16 votos
contra 10 e um voto em branco na eleição eleição desta quarta-feira, o desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos derrotou Nelma  e é o novo presidente do TJMA.

Na mesma eleição também foi escolhido para vice-presidente o desembargador Lourival Serejo que disputou
com José Bernardo Silva Rodrigues. O Desembargador Marcelo Carvalho foi eleito para a Corregedoria Geral.
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Andrea Murad propõe moção de repúdio contra conduta de
promotor?

 

A deputada estadual Andrea Murad apresentou nesta quarta-feira, 4, uma Moção em protesto às declarações do
promotor Paulo Ramos contra as declarações em referência a instituição Defensoria Pública, Poder Judiciário e
a classe política, que a parlamentou considerou levianas e tiranas.

"Entrei hoje com uma Moção de Repúdio na Assembleia Legislativa contra as declarações levianas do
promotor Paulo Ramos que proferiu palavras ofensivas contra instituições sérias, essenciais para a
população como a Defensoria Pública, contra o Poder Judiciário, e ainda contra a classe política
brasileira. É um total desrespeito partindo de um membro do Ministério Público, por isso cabe a
Assembleia Legislativa do Maranhão garantir a segurança das relações entre os poderes e
instituições, repudiando esse gesto ostensivo que contraria o regime democrático de direito ao atacar
de forma irresponsável a honra de todos os juízes, defensores públicos, deputados, senadores, enfim,
toda a classe política representante do povo", disse Andrea.

O promotor usou as redes sociais para ofender as instituições e escreveu que "a defensoria pública é ridícula",
que o órgão "defende a desordem", servindo para "drenar o dinheiro público" e que é "mais uma instituição a
serviço do crime", ofendendo ainda o Poder Judiciário e a classe política.

"Ora, um promotor que também ofende a sua própria instituição, o Ministério Público, atenta contra
a Constituição Federal e atenta contra os princípios que deveria proteger. Portanto, imprescindível a
manifestação do Procurador Geral de Justiça, chefe maior do Ministério Público, diante deste fato
repulsivo e lamentável ao Estado Democrático. Importante destacar a representatividade de uma
instituição como a defensoria pública, um instrumento de inclusão democrática, proporcionando aos
desfavorecidos a oportunidade de defesa. A defensoria não fala por ela ou pela lei como o faz o
Ministério Público, ela fala pelos necessitados. Assim como é importante destacar o Poder Judiciário,
instrumento de promoção da justiça, dos direitos de cada cidadão. E nós da classe política,
representantes legítimos do povo, não podemos fechar os olhos para este acinte promovido por quem
se considera acima da lei", escreveu a deputada.
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A postura deselegante de Nelma Sarney

Chamou a atenção da corte do Tribunal de Justiça do Maranhão a reação da desembargadora Nelma Sarney
após a divulgação do resultado que elegeu José Joaquim para presidência no biênio 2018/2019.

Nelma seria a indicada para assumir a vice-presidência. Entretanto, a magistrada recusou o convite, mostrando
uma postura não condizente com a de uma mulher em sua posição.

O pior ainda estava por vir.

Quando o presidente eleito foi discursar, Nelma simplesmente se recusou a ouvir o colega e deixou o plenário.

José Joaquim de forma constrangida, assim como os demais membros, disse que entendeu os motivos da
cunhada de José Sarney.

“Infelizmente a iminente desembargadora Nelma me pediu que iria se retirar, até porque gostaria de falar com
seu marido Dr. Ronad. Eu entendo e quero dizer a ela e disse aqui em off, e quero fazer publicamente, jamais
usarei o cargo de presidente para perseguir ela ou o grupo dela. Até porque entendo presidente, que isto aqui é
uma passagem, o que eu vou precisar é do apoio dos senhores”.

Nos corredores, a deselegante postura de Nelma foi um dos assuntos mais comentados.
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José Joaquim é o novo presidente do TJMA

04/10/2017 09:56:12

 

 

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu nesta terça-feira (04) o desembargador José Joaquim para
presidir o Poder Judiciário no biênio 2018/2019. Ele venceu por 16 votos contra 10 de Nelma Sarney, ainda
houve um voto em branco.

A votação foi secreta e os desembargadores confirmaram o favoritismo de Joaquim. Nelma Sarney, a mais
antiga da corte, recusou a indicação para assumir à vice-presidência.

Daqui a pouco mais detalhes.

Leia José Joaquim é o novo presidente do TJMA na íntegra no Marrapá.

http://www.marrapa.com/jose-joaquim-e-o-novo-presidente-do-tjma/
http://www.marrapa.com
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Sessão para escolher novo presidente do TJMA já
começou

04/10/2017 09:42:16

Começou por volta das 9h20 a sessão no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão que vai escolher o novo
presidente do poder judiciário no biênio 2018/2019. Concorrem ao cargo s desembargadores José Joaquim,
Marcelo carvalho e Nelma Sarney. Além do presidente, serão também eleitos o vice e corregedor-geral de
Justiça.

O plenário elegerá os ocupantes da Mesa Diretora por maioria de seus membros efetivos. A eleição é realizada
por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção,
para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

Para cada cargo, será feita uma votação e considerado eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta
dos votos dos presentes. Se nenhum dos magistrados elegíveis obtiver a maioria absoluta, haverá novo
escrutínio entre os dois mais votados. Em caso de empate, será feita mais uma votação e, persistindo o empate,
será considerado eleito o mais antigo.

Cada eleição terá cédula própria, na qual serão incluídos, na ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos
desembargadores que concorrerão ao cargo.

A posse oficial da nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.
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Marcelo Carvalho é o corregedor e nova Mesa
Diretora do TJMA é eleita

04/10/2017 10:35:51

O desembargador Marcelo Carvalho recebeu 23 votos contra 2 da magistrada Maria das Graças e assim foi
eleito corregedor-geral de Justiça. Muito emocionado, agradeceu a confiança dos demais membros da corte.

Com a confirmação de Marcelo, a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão para o biênio 2018/2019 está
formada: José Joaquim é o presidente, Lourival Serejo o vice e finalmente Marcelo Carvalho na corregedoria.

A posse está marcada para o dia 15 de dezembro.

 

Leia Marcelo Carvalho é o corregedor e nova Mesa Diretora do TJMA é eleita na íntegra no Marrapá.

http://www.marrapa.com/marcelo-carvalho-e-o-corregedor-e-nova-mesa-diretora-do-tjma-esta-eleita/
http://www.marrapa.com
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A imagem que selou a destino de Nelma Sarney

03/10/2017 23:25:23

Desesperada com a iminente derrota na eleição do Tribunal de Justiça do Maranhão, a desembargadora Nelma
Celeste Sarney perdeu as estribeiras, e, consequentemente, deixou escapar de suas mãos a presidência do
tribunal.

Ao compactuar com os ataques ao adversário José Joaquim, a desembargadora Sarney nivelou a disputa por
baixo, e lacrou o próprio destino. Logo ela, a mais fragilizada por suspeitas e controvérsias que depõem,
inclusive, contra a reputação do judiciário do Maranhão.

O vazamento da imagem acima, de uma caminhonete supostamente utilizada pela desembargadora-corregedora
Anildes Cruz para transportar um carregamento de uísque para a família de José Joaquim, divulgada por
blogueiros financiados nos porões do cartório de Ricardo Gonçalves, foi um tiro no pé da cunhada de José
Sarney.

Se ainda existia alguma dúvida sobre a sucessão no Palácio Clovis Bevilacqua, esta se desfez depois da última
cartada do grupo de Nelma; não contra o desembargador adversário, mas contra todo o pleno do judiciário local.

Pelo menos essa é avaliação de 2/3 dos desembargadores maranhenses.

Leia A imagem que selou a destino de Nelma Sarney na íntegra no Marrapá.

http://www.marrapa.com/desesperada-com-a-iminente-derrota-na-eleicao-do-tribunal-de-justica-do-maranhao-a-desembargadora-nelma-celeste-sarney-perdeu-as-estribeiras-e-consequentemente-deixou-escapar-de-suas-maos-a-presid/
http://www.marrapa.com
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Lourival Serejo é eleito vice-presidente do TJMA

04/10/2017 10:17:13

 

 

O Pleno do Tribunal de Justiça escolheu o desembargador Lourival Serejo para assumir o cargo de
vice-presidente. A votação foi apertada, 7 votos contra 5 do desembargador José Bernardo.

Nelma Sarney recusou a indicação para ser à vice do novo presidente, José Joaquim.

A próxima votação é do novo corregedor, Marcelo Carvalho deverá ser eleito por unanimidade.

A posse da nova mesa diretora está marcada para dezembro.

Leia Lourival Serejo é eleito vice-presidente do TJMA na íntegra no Marrapá.

http://www.marrapa.com/lourival-serejo-e-eleito-vice-presidente-do-tjma/
http://www.marrapa.com
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José Joaquim manda recado a Nelma Sarney e detratores

Em sua primeira manifestação no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão, o presidente eleito,
desembargador José Joaquim, prometeu zelar pela reputação do judiciário maranhense, contudo, afirmou que
não esquecerá a maneira como foi conduzido o processo de eleição.

Joaquim foi sincero, disse que carrega algumas cicatrizes. Aliados da desembargadora Nelma Sarney
financiaram uma campanha sórdida com ataques diários em blogs e no jornal O Estado do Maranhão para
atingir a honra do magistrado.

“Entreguei a Deus, mas não posso renunciar e mentir, ser falacioso hoje em dizer quer não irei levar todos os
meus detratores, da minha família e desta egrégia corte que nenhum momento se curvou. Se eu já tinha honra,
presidente e minha família aqui presente, de ser magistrado, hoje tenho muito mais ainda presidente”.

Após mandar seu recado, o desembargador destacou que assume a presidência sem qualquer sentimento de
revanchismo e muito menos de vingança. O mais importante é atender aos anseios de quem busca a Justiça.

“Agradecer penhoradamente aos eminentes pares, não aos 16 votos presidente, mas aos 26. Eu irei presidir
tenha a certeza presidente, aos meus pares e quem me ouve, sem nenhum vindita, sem nenhuma vingança […]
A porta do meu gabinete serão abertas a sociedade para que tragam seus reclames e aqui possamos resolver no
dia a dia”, finalizou.
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O desembargador José Joaquim é eleito o novo presidente do TJMA

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a disputa pela presidência do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em votação realizada na manhã desta quarta-feira (4). O magistrado obteve 16 votos, contra 10
da colega Nelma Sarney. Houve, ainda, um voto em branco.

Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o desembargador Lourival Serejo, que superou o colega José
Bernardo Rodrigues.

O desembargador Marcelo Carvalho foi eleito corregedor, com 23 votos, contra apenas dois da colega Maria
das Graças Duarte.

Disputa

Eleito presidente, José Joaquim terá a missão de reunificar o TJMA, tendo em vista a clara cisão da Corte após a
quebra da tradição respeitada nas últimas eleições na Casa, que previam que o desembargador mais antigo
fosse escolhido presidente.

Prova do racha foram os 10 votos dados a Nelma Sarney, que podem ser interpretados como manifestações de
protesto de desembargadores que se opuseram à reviravolta que conduziu José Joaquim à presidência no
próximo biênio

Fonte: Daniel Matos
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Juiz determina indisponibilidade de bens do ex-prefeito de
Benedito Leite

O juiz Caio Medeiros Veras, titular da comarca de São Domingos do Azeitão (MA), confirmou medida liminar e
determinou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Benedito Leite (termo judiciário), Raimundo Coelho
Júnior, com o objetivo de ressarcir o erário municipal por danos causados durante sua gestão, em 2009.

A indisponibilidade deve recair sobre imóveis, veículos, ações ou quaisquer outros bens até o valor atualizado
do dano somado a multa civil, no total de R$ 802.306,83. A medida foi concedida – parcialmente – a pedido do
Ministério Público estadual em “Ação Cautelar de Indisponibilidade de Bens”, contra o ex-prefeito, que é réu em
outra ação principal por improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público, o ex-gestor firmou convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC)
para construção de uma escola com quatro salas e uma quadra descoberta, no valor total de R$ 857.957,10. No
entanto, em vistoria à obra em 25/07/2013, ficou constatado que a construção foi abandonada e o teto desabou,
apesar de ter sido feito o saque integral dos recursos da conta aberta para os depósitos em favor do município.

Em sua defesa, o ex-gestor disse que a obra foi entregue para a administração seguinte 1º/01/2013 mas foi
abandonada, causando depredação por vândalos. E alegou que os serviços foram executados conforme o
cronograma e fiscalização da SEDUC.

Segundo as provas anexadas ao processo, ficou comprovado que o ex-prefeito recebeu três parcelas do
convênio, no total de R$ 913.785,29, mas não comprovou a entrega da obra nem prestou contas da quantia da
terceira e última parcela, não havendo mais saldo na conta do convênio em 19/06/2012.

Segundo o juiz, considerando que o fim do mandato do prefeito em 31/12/2012, a escola deveria estar
completamente pronta, pois toda a quantia foi paga pelo Estado. “Caso, por eventual atraso na construção, não
houvesse tempo hábil para entrega antes da conclusão do mandato, o procedimento seria a devida prestação de
contas e responsabilização das empresas, no entanto, os extratos demonstram que a última parcela foi sacada
no meio do ano, quando a obra estava a 30% de sua conclusão, ou seja, houve tempo suficiente par ao término
da obra”, declarou o juiz na sentença.

Consta que o segundo relatório de fiscalização da obra concluiu que até 1º/06/2012 foram efetivamente gastos
R$ 646.352,68 na obra. No entanto, a quantia total depositada pelo Estado na conta única do convênio foi de R$
913.785,29. “…Temos que existem fundados indícios de prejuízo ao erário no montante de R$ 267.432,61”,
complementou o magistrado.

Fonte: Helena Barbosa
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Conta de luz alta sem justificativa faz Judiciário penalizar Cemar

quarta-feira, outubro 04, 2017 | Postado por neto weba | | 

 

Relatou a autora que recebia faturas que giravam em torno de R$ 20, porém recebeu uma conta emitida pela
Cemar no valor de R$ 1.476.
 
 

O entendimento é do Judiciário na Comarca de Matinha, em sentença publicada nessa segunda-feira (2) no
Diário da Justiça Eletrônico. (Foto: Reprodução)

 
MATINHA - Fatura de energia com aumento abusivo de um mês para o outro, sem justificativa, implica em
condenação de concessionária. O entendimento é do Judiciário na Comarca de Matinha, em sentença publicada
nessa segunda-feira (2) no Diário da Justiça Eletrônico. Relatou a autora H. M. F. que recebia faturas que giravam
em torno de R$ 20, porém recebeu uma conta emitida pela Cemar no valor de R$ 1.476,04 referente ao mês de
março de 2016 com vencimento em 14 de abril de 2016.
 
A requerente alegou que tal cobrança é injustificável tendo em vista que possui apenas uma geladeira, cinco
lâmpadas de LED, dois ventiladores, uma TV e que tão somente quatro pessoas moram na residência. Para a
Justiça, o fornecimento de energia é objeto de concessão estatal, serviço público que é, regida pela Lei 8.987/95,
que prescreve, em seu Artigo 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato, sendo que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

https://plus.google.com/116306182777052552363
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TRADIÇÃO É QUEBRADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JOSÉ
JOAQUIM É ELEITO PRESIDENTE

 

Nesta quarta, dia 4, a eleição da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão foi um marco diante de
tantos conflitos, denúncias envolvendo desembargadores e o intenso embate entre os dois candidatos à
presidência José Joaquim Figueiredo dos Anjos e Nelma Sarney.
 
O resultado da eleição marcou o fim da tradição no TJMA, que sempre levou o processo em harmonia e votando
no desembargador mais antigo para ocupar a cadeira de presidente do judiciário.
 
Por 16 a 10, o desembargador José Joaquim venceu a desembargadora Nelma Sarney. Para vice-presidente, foi
escolhido o desembargador Lourival Serejo com 18 votos e ao cargo de Corregedor-Geral da Justiça, o
desembargador Marcelo de Carvalho, com 23 votos.
 
A votação foi secreta e somente um dos 27 desembargadores votou em branco. O novo presidente do TJMA
comandará a Corte do Judiciário no biênio 2018/2019.
 
Consequência
 
Com a tradição quebrada, desembargadores considerados rígidos terão que ficar atentos daqui pra frente. Isso
porque quem tem dificuldade de ter relação com seus pares, agora terá que mudar de comportamento, caso
queira um dia sentar na cadeira da Presidência do TJMA.
 
Pivô
 
O grande pivô da vitória do desembargador José Joaquim foi o presidente da Corte, Cleones Cunha. Foi ele o
responsável por capitanear os votos em favor de JJ. Além disso, Cleones teve o apoio do governador Flávio Dino
nessa empreitada.
 
Agradecimento
 
Após o resultado da votação, José Joaquim Figueiredo dos Anjos agradeceu a confiança de cada desembargador e
o apoio dos familiares. “Estaremos juntos buscando cumprir o dever de servos da Justiça e do povo do
Maranhão”, disse.
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José Joaquim é eleito presidente do TJMA
Por: O Informante
Data de publicação: 04/10/2017 - 9:54

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, na manhã desta quarta-feira, o desembargador José
Joaquim Figueiredos dos Anjos para presidir o Poder Judiciário no biênio 2018/2019. O magistrado venceu a
desembargadora Nelma Sarney por 16 a 10. Teve um voto em branco.

O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente. Concorreram a vice-presidência os
desembargadores José Bernardo Rodrigues e Raimundo Barros, após os mais antigos renunciarem à disputa.

Lourival Serejo teve 18 votos contra 8 de José Bernardo. O desembargador Raimundo Barros não teve nenhum
voto. Houve um voto em branco.

José Joaquim agradeceu a confiança de cada colega e o apoio dos familiares na realização do sonho de tornar-se
presidente do Tribunal, no qual desenvolveu quase toda a sua carreira profissional, e disse que buscará,
juntamente com as colegas eleitas, cumprir a missão de comandar o Judiciário. “Estaremos juntos buscando
cumprir o dever de servos da Justiça e do povo do Maranhão”, pontuou.
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José Joaquim é eleito o novo presidente do TJ

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos acaba de ser eleito novo presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão.

Ele obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.

Houve um voto em branco.

A votação foi secreta.

Bate boca

A sessão de votação foi iniciada com um bate boca entre o presidente da Corte, desembargador Cleones
Cunha, e o desembargador Antonio Bayma.

O segundo gostaria que os colegas votassem em um púlpito no centro do plenário, para garantir o segredo
dos sufrágios.

Cleones contestou, e houve dissuasão. A questão acabou sendo levada a plenário, que decidiu que cada um
votasse mesmo na sua mesa.

Tradição

Em discurso antes da eleição, a desembargadora Nelma Sarney ainda voltou a invocar o princípio da tradição
para tentar convencer os pares.

Não conseguiu.

Repúdio

Ao abrir os trabalhos, o desembargador Cleones Cunha manifestou repúdio do TJ contra os ataques do
promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos, do Caso Sefaz, contra a Defensoria Pública e contra o Judiciário.

Vice-presidente

O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos.

Corregedor

O desembargador Marcelo Carvalho obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de Justiça.

Aos prantos, ele agradeceu a votação.
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Nelma e as muitas derrotas do ex-invencível Sarney

 

O oligarca José Sarney, até então lembrado como um político "invencível", vem progressivamente perdendo
forças no Maranhão. O velho Sarney sofreu mais uma baixa nesta quarta-feira (4) com a derrota da
desembargadora Nelma Sarney na disputa pela presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) para o
biênio 2018/2019. Nelma, que é cunhada de Sarney e tia da ex-governadora Roseana (PMDB), perdeu o cargo
para o desembargador Joaquim Figueiredo dos Anjos, que obteve o maior número de votos.

A derrota de Nelma foi mais um duro golpe contra o grupo Sarney após uma sequência de fracassos em 2017.
Em abril, o clã perdeu a coordenação da bancada maranhense na Câmara com a vitória do deputado Rubens
Pereira Júnior (PCdoB) sob o deputado sarneysista João Marcelo (PMDB). Antes disso, em janeiro, Sarney viu o
prefeito de Tuntum, Cleomar Tema (PSB), de oposição a oligarquia, ser eleito o novo presidente da Federação
dos Municípios do Maranhão (Famem).

Mas os fiasco não param aí. Outras derrotas do grupo Sarney remontam ainda a 2016. No dia 30 de maio do
ano passado o promotor Luiz Gonzaga foi nomeado como novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público
do Maranhão, desbancando o desembargador José Augusto Cutrim Gomes, nome mais próximo a Sarney.

Foi também no ano passado que a oligarquia sofreu uma das suas maiores derrotas após a vitória de Flávio Dino
(PCdoB) em 2014. Aliados do clã perderam a disputa pela Prefeitura de São Luís para o prefeito reeleito
Edivaldo Holanda Júnior (PDT).

A série de reveses sofridos pelo grupo Sarney comprometem ainda mais a principal pretensão da família para
2018: retomar a todo custo o poder no Maranhão.
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O desembargador José Joaquim é novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele venceu a eleição que
acontece hoje (04) pela manhã no Pleno do TJMA, por 16 votos contra 10 de Nelma Sarney.

A votação foi secreta e os desembargadores confirmaram o favoritismo de Joaquim. Nelma Sarney, a mais
antiga da corte, recusou a indicação para assumir à vice-presidência.

O blog acompanha e logo mais têm outros detalhes.
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O vice do TJMA será o desembargador Lourival
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O Pleno do Tribunal de Justiça escolheu o desembargador Lourival Serejo para assumir o cargo de
vice-presidente. A votação foi apertada, 7 votos contra 5 do desembargador José Bernardo.

Nelma Sarney recusou a indicação para ser à vice do novo presidente, José Joaquim.

A próxima votação é do novo corregedor, Marcelo Carvalho deverá ser eleito por unanimidade.

A posse da nova mesa diretora está marcada para dezembro.
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Marrapá – O desembargador Marcelo Carvalho recebeu 23 votos contra 2 da magistrada Maria das Graças e
assim foi eleito corregedor-geral de Justiça. Muito emocionado, agradeceu a confiança dos demais membros da
corte.

Com a confirmação de Marcelo, a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão para o biênio 2018/2019 está
formada: José Joaquim é o presidente, Lourival Serejo o vice e finalmente Marcelo Carvalho na corregedoria.

A posse está marcada para o dia 15 de dezembro.
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Nelma Sarney e José Joaquim Figueiredo: em disouta

O Tribunal de Justiça elege hoje, pelo voto secreto dos 27 desembargadores, os seus próximos dirigentes. Serão
eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor geral da Justiça. São candidatos naturais os três
desembargadores mais antigos, no caso, Nelma Sarney, José Joaquim Figueiredo dos Anjos e Marcelo Carvalho.
Em meio à movimentação nos bastidores típica desse momento de decisão no Poder Judiciário, uma eleição já
está definida, a do desembargador Marcelo Carvalho para o cargo de corregedor geral da Justiça, uma vez que
ele declarou não ter interesse em ser presidente nem vice-presidente. A presidência será, portanto, disputada
por Nelma Sarney e José Joaquim Figueiredo. Os dois já declararam não ter interesse no cargo de
vice-presidente, e como as desembargadoras Anildes Cruz e Maria da Graça Duarte, que são os membros
imediatamente mais antigos do TJ, não podem mais concorrer, e o próximo mais antigo, desembargador Paulo
Velten, avisou não ter interesse, o cargo de número dois na hierarquia do Judiciário deve ficar com o
desembargador Lourival Serejo, o sétimo na lista dos mais antigos, que se declarou candidato. Em resumo:
antes de acontecer, a eleição já tem duas escolhas praticamente definidas, restando a presidente.

Lourival Serejo deve ser vice e Marcelo Carvalho, corregedor geral de Justiça

Esse roteiro não foge muito do que costuma acontecer nas eleições no Tribunal de Justiça. Mas tem uma
diferença essencial, que vem alterando os ânimos nos gabinetes do Poder Judiciário. É que, diferentemente de
outros pleitos, mesmo aqueles mais acirrados, o de hoje foi contaminado por um processo torto e inusitado de
politização, com a atuação de claks virtuais a favor de um e de outro candidato. A desembargadora Nelma
Celeste Souza Silva Sarney Costa vem sendo carimbada como "candidata do José Sarney", enquanto o
desembargador José Joaquim Figueiredo é apontado como "candidato apoiado pelo governador Flávio Dino"
(PCdoB). Por conta dessa interferência da política, a disputa vem arranhando a imagem de Poder autônomo e
independente do Judiciário.

A desembargadora Nelma Sarney paga o preço de pertencer à família Sarney por ser casada com Ronald
Sarney, irmão de José Sarney. Desde que ingresso na magistratura por concurso público, essa condição familiar
pode até tê-la ajudado de alguma maneira, mas o que é notório é que funciona como uma espécie de estigma,
que em muitos aspectos minimiza os méritos funcionais da magistrada e joga sobre ela a suspeita de
favorecimento. Por conta dessa relação familiar, tudo o que envolve a desembargadora ganha dimensão
superlativa. Isso explica o fato de que de alguns meses para cá, Nelma Sarney – que já foi corregedora geral de
Justiça e presidiu a Justiça Eleitoral - tenha sido alvo de intensos e afiados petardos na blogosfera: ações no CNJ,
suspeita de praticar atos de desvio de conduta e outros itens. Ela nega tudo, diz que está sendo perseguida e
garante que nada abalou seu ânimo de disputar o cargo com a certeza de que será eleita, embora a situação
política e eleitoral seja bem mais complicada do que é admitido à sua volta.



A mesma situação envolve o desembargador José Joaquim Figueiredo, um servidor dedicado com três décadas
de magistratura, e preparo suficiente para disputar o cargo e, em caso de vitória, comandar o Judiciário com
segurança. Até entrar na disputa pela presidência do Judiciário, o desembargador José Joaquim Figueiredo era
conhecido como um juiz dedicado, bem preparado, com uma carreira linear e bem sucedida. Sua candidatura a
presidente o tornou, de uma hora para outra, "candidato do Flávio Dino", condição muito provavelmente a ele
imposta à sua revelia, e mais do que isso, sua honorabilidade foi questionada até com a exposição de familiares.
Indignado, disse a amigos que vai buscar reparo na Justiça. E foi dormir nesta terça-feira com a certeza de que
é o favorito na disputa.

Os desembargadores candidatos e seus colegas eleitores encerraram seus expedientes de ontem preocupados
com os rumos que esse processo tomou e com os desdobramentos que poderão advir se os ânimos forem
acirrados. Isso porque o Judiciário é movido pela cultura-tradição de que seus problemas são resolvidos dentro
dos seus muros, não sendo admitida interferência. Os rumos da disputa que se encerra hoje contrariam
frontalmente essa tradição.
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O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito há pouco novo presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão.

O magistrado venceu o pleito com 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney, adversária no pleito.

O desembargador Lourival Serejo foi eleito o vice-presidente e o desembargador Marcelo Carvalho o
corregedor-geral de Justiça.

A votação foi secreta.

José Joaquim Figueiredo ficará no comando do tribunal no biênio 2018/2019, quando haverá nova eleição da
Mesa Diretora.

Até o fim deste ano, a Mesa Diretora da Casa seguirá sendo composta pelos desembargadores Cleones Cunha –
atual presidente da Casa -, Maria das Graças Duarte [vice-presidente] e Anildes Chaves Cruz [corregedora-geral
de Justiça].
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O desembargador José Joaquim Figueiredos dos Anjos foi eleito para presidir o Poder Judiciário no biênio
2018/2019 em votação do Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na manhã desta quarta-feira (04).
O magistrado venceu a desembargadora Nelma Sarney pelo placar  de 16 a 10.

Na disputa pela vice-presidência venceu o desembargador Lourival Serejo. Estavam concorrendo ao cargo os
desembargadores José Bernardo Rodrigues e Raimundo Barros, após os mais antigos renunciarem à disputa.

Na votação do Pleno, Lourival Serejo teve 18 votos contra 8 de José Bernardo. Raimundo Barros não teve
nenhum voto e houve um voto em branco.

Eleição – O plenário elegeu os ocupantes da Mesa Diretora por maioria de seus membros efetivos. A eleição foi
realizada por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de
direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

O Regimento Interno do TJMA estabelece quórum de dois terços dos membros da Corte para a eleição. O
parágrafo 3º do artigo 89 do Regimento diz que é obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada
antes da eleição. Nesta situação ou em caso de inelegibilidade, a orientação é para que sejam chamados a
compor a relação os desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos.

Para cada cargo, foi feita uma votação e considerado eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta dos
votos dos presentes.

Atualmente, a mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).
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Desembargadores elegem José Joaquim Figueiredo novo presidente
do TJ

 

Além da escolha do presidente, os desembargadores escolheram ainda o vice-presidente do tribunal. Estavam

na disputa José Bernardo Rodrigues e Lourival Serejo. Acabou sendo escolhido Serejo com 18 votos contra 8 de

seu concorrente.

Para corregedor foi eleito por 23 votos o desembargador Marcelo Carvalho. Ele disputou com a magistrada

Maria das Graças que recebeu dois votos.

Após eleito, José Joaquim falou a respeito da disputa afirmando ter sido difícil devido as notícias que foram

veiculadas. Ele disse ainda que não usará o cargo de presidente para perseguir sua adversária ou os demais

desembargadores que votaram com Nelma Sarney.

O presidente eleito falou ainda que espera contar com a harmonia entre os poderes nos próximos dois anos de

missão de comandar o TJ.

“Espero contar a ajuda do governador Flávio Dino e do presidente da Assembleia Legislativa, Humberto

Coutinho”, disse.

Disputa – Pela tradição que vinha sendo cumprida, os desembargadores aclamavam para presidente do TJ o

membro mais antigo. Foi assim nas últimas eleições. Por esse acordo de cavalheiros, a vez de presidir o

tribunal era da desembargadora Nelma Sarney.

O acordo foi quebrado por José Joaquim, que estava na vez para ser corregedor-geral de Justiça, mas decidiu

entrar na disputa pela presidência. Nos bastidores dessa disputa foi citado a influência do Palácio dos Leões

para que o desembargador decidisse quebrar a tradição.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - ELEIÇÕES TJ
04/10/2017 - G1 MARANHÃO 
POSITIVA
Desembargador José Joaquim Figueredo dos Anjos é eleito novo presidente do TJMA

Pag.: 97

Desembargador José Joaquim Figueredo dos Anjos é eleito novo
presidente do TJMA

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito na manhã desta quarta-feira (4), para o cargo de
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) pelos próximos dois anos. Ele assume a vaga do
desembargador Cleones Cunha, que deixa o cargo em dezembro.

No começo da sessão houve uma discussão entre o decano do tribunal, Antônio Bayma Araújo e o atual
presidente Cleones Cunha, que divergiam sobre o formato da votação. O presidente distribuiu as cédulas para
que cada um fizesse a escolha secreta no lugar onde estava na mesa, já o desembargador Bayma queria que
todos os desembargadores fossem votar no púlpito.

Todos os 27 desembargadores compareceram à votação. Junto com o desembargador José Joaquim Figueiredo,
concorreu a eleição de presidente do TJMA a desembargadora Nelma Sarney. Ao ser eleito, o presidente eleito
do Tribunal de Justiça disse que uma das suas principais metas será a melhora do trabalho dos juízes para
agilizar o andamento de processos.

“Nós temos que dar ainda, imprimir melhores condições aos colegas, os juízes de 1º grau, porque é o alicerce.
Sem os colegas o Tribunal de Justiça não funciona. Basta que se fale ‘veja onde está o Maranhão hoje’, junto ao
CNJ, é o quarto estado com maior produtividade e isso é fruto de um trabalho de todos nós”, disse o José
Joaquim Figueiredo dos Anjos desembargador e presidente eleito do Tribunal de Justiça.

Após a eleição do presidente, foi dada sequência as eleições de vice-presidente e corregedor-geral de Justiça.
Para o cargo de vice-presidente do tribunal, os desembargadores elegeram Lourival de Jesus Serejo Sousa.
“Proponho assumir todas as minhas atribuições até os últimos detalhes, para dar uma maior visibilidade ao
cargo que é um cargo muito obscuro de vice”, disse o vice-presidente eleito.

Na ocasião também foi eleito o novo corregedor-geral de Justiça, cargo que será ocupado pelo desembargador
Marcelo Carvalho Silva. De acordo com o corregedor-geral eleito, o papel do órgão com a sociedade será em
fazer com que as sentenças sejam de acordo com o que espera o cidadão.

“O comprometimento da corregedoria com a sociedade, fazer com que este cidadão chegue efetivamente a
receber aquilo que ele espera que a sua sentença, a decisão do juiz, e isso nós vamos lutar para que isso
aconteça”, finalizou o desembargador Marcelo Carvalho Silva.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
04/10/2017 - IMIRANTE.COM 
POSITIVA
Juiz determina que município adquira cadeira de rodas para paciente tetraplégico

Pag.: 98

Decisão atendeu ao pedido de tutela antecipada em “Ação de
Obrigação de Fazer” contra o município de Pedreiras e o Estado. 
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O juiz fundamentou que, com base no Artigo 196 da Constituição
Federal de 88. (Foto: Divulgação)

PEDREIRAS - O juiz Marco Adriano Fonsêca (titular da
1ª Vara de Pedreiras) determinou, em decisão liminar,
nessa terça-feira (3), que o município de Pedreiras
 providencie o custeie a aquisição de uma cadeira de
rodas para o portador de paralisia cerebral tetraplégica
R. S. C.

A decisão atendeu ao pedido de tutela antecipada em
“Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pela Defensoria
Pública Estadual (DPE-MA) contra o município de
Pedreiras e o Estado do Maranhão.

Leia também:

Ex-prefeito é condenado por contratar servidor sem
concurso

Juiz determina indisponibilidade de bens do ex-prefeito

Conta de luz alta sem justificativa faz Judiciário
penalizar Cemar

Para o cumprimento imediato da sentença, o juiz
determinou o bloqueio judicial, exclusivamente nas
contas do Fundo de Participação do município ou de
verbas da saúde do município de Pedreiras, na Caixa
Econômica Federal, do montante de R$ 3.050
equivalente ao valor da cadeira de rodas, em 24 horas.

Confirmada a disponibilidade do dinheiro, deverá ser
expedido alvará judicial para levantamento da quantia
bloqueada em favor da mãe do autor L. S. C. que deve
apresentar prestação de contas dos recursos recebidos
até o décimo dia útil do mês seguinte.

http://imirante.com/plantaoi/?query=pedreiras
http://imirante.com/pedreiras/noticias/2017/06/08/ex-prefeito-e-condenado-por-contratar-servidor-sem-concurso.shtml
http://imirante.com/pedreiras/noticias/2017/06/08/ex-prefeito-e-condenado-por-contratar-servidor-sem-concurso.shtml
http://imirante.com/benedito-leite/noticias/2017/10/04/juiz-determina-indisponibilidade-de-bens-do-ex-prefeito.shtml
http://imirante.com/matinha/noticias/2017/10/03/conta-de-luz-alta-sem-justificativa-faz-judiciario-penalizar-cemar.shtml
http://imirante.com/matinha/noticias/2017/10/03/conta-de-luz-alta-sem-justificativa-faz-judiciario-penalizar-cemar.shtml


Na ação, a DPE-MA informou que a mãe do autor, diante
da carência financeira de sua família, encaminhou
pedido ao secretário de saúde do município de Pedreiras
solicitando cadeira de rodas, conforme especificações
fornecidas ao paciente pelo Hospital Sarah em São Luís,
mas teve a resposta que cabia ao Estado do Maranhão a
atribuição para atender o requerimento.

Em novo pedido à Secretaria de Saúde Estadual (SES), a
parte interessada obteve a resposta de que esse não era
responsabilidade desse órgão a aquisição e dispensação
de órteses, próteses e dispositivos auxiliares de
locomoção.

O paciente tinha uma internação programada no
Hospital Sarah para o dia 7 de agosto 2017 e precisaria
levar a cadeira de rodas para os profissionais fazerem os
reajustes necessários, o que acabou não acontecendo
pela falta do equipamento, que custa, segundo pesquisa
da interessada, R$ 3.050.

Intimado para prestar informações, o Município se
manifestou sustentando que já contribui, de acordo com
suas possibilidades, com o acompanhamento do
requerente junto ao programa TFD. Afirmou ainda que
esse programa não inclui responsabilidade para
aquisição de dispensação de órteses, próteses e
dispositivos auxiliares de locomoção.

Decisão

Ao conceder a liminar, o juiz considerou o estado de
saúde precário do autor e a impossibilidade econômica
de sua família para prover as despesas inerentes ao
custeio da cadeira de rodas necessária para sua
locomoção, bem como para que possa ter um mínimo de
qualidade de vida para sua vivência perante a sociedade.

No entendimento do magistrado, não tem cabimento a
alegação do Município de Pedreiras de que caberia ao
Estado do Maranhão o custeio da cadeira de rodas.

O juiz fundamentou que, com base no Artigo 196 da
Constituição Federal de 88, “A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.



Afirmou ainda que, “no caso concreto, é a vida humana
que está periclitando em termos de seu mínimo
existencial (mantença da saúde), razão pela qual se
impõe medidas de eficácia objetiva a resguardar e
promover tal interesse público indisponível, tal como a
de determinar que o requerido preste imediatamente a
pretensão deduzida, em caráter antecipatório”.

Ademais, assegurou o juiz, “o Município de Pedreiras
integra a rede de média complexidade de tratamento de
saúde, e não comprovou satisfatoriamente que a
disponibilização da cadeira de rodas prescrita para a
paciente seria de alta complexidade, ônus que lhe
competia, inferindo-se que se inserem dentro de suas
atribuições”.
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Juiz determina indisponibilidade de bens do ex-prefeito

Segundo juiz, o objetivo de ressarcir o erário municipal por danos causados durante gestão do ex-prefeito.

IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DA CGJ-MA04/10/2017 às 13h35

 

BENEDITO - O juiz Caio Medeiros Veras, titular da comarca de São Domingos do Azeitão, confirmou medida
liminar e determinou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Benedito Leite (termo judiciário), Raimundo
Coelho Júnior, com o objetivo de ressarcir o erário municipal por danos causados durante sua gestão, em 2009.

A indisponibilidade deve recair sobre imóveis, veículos, ações ou quaisquer outros bens até o valor atualizado
do dano somado a multa civil, no total de R$ 802.306,83. A medida foi concedida – parcialmente - a pedido do
Ministério Público estadual em “Ação Cautelar de Indisponibilidade de Bens”, contra o ex-prefeito, que é réu em
outra ação principal por improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público, o ex-gestor firmou convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC)
para construção de uma escola com quatro salas e uma quadra descoberta, no valor total de R$ 857.957,10. No
entanto, em vistoria à obra em 25/07/2013, ficou constatado que a construção foi abandonada e o teto desabou,
apesar de ter sido feito o saque integral dos recursos da conta aberta para os depósitos em favor do município.

Em sua defesa, o ex-gestor disse que a obra foi entregue para a administração seguinte 1º/01/2013 mas foi
abandonada, causando depredação por vândalos. E alegou que os serviços foram executados conforme o
cronograma e fiscalização da SEDUC.

Segundo as provas anexadas ao processo, ficou comprovado que o ex-prefeito recebeu três parcelas do
convênio, no total de R$ 913.785,29, mas não comprovou a entrega da obra nem prestou contas da quantia da
terceira e última parcela, não havendo mais saldo na conta do convênio em 19/06/2012.

Segundo o juiz, considerando que o fim do mandato do prefeito em 31/12/2012, a escola deveria estar
completamente pronta, pois toda a quantia foi paga pelo Estado. “Caso, por eventual atraso na construção, não
houvesse tempo hábil para entrega antes da conclusão do mandato, o procedimento seria a devida prestação de
contas e responsabilização das empresas, no entanto, os extratos demonstram que a última parcela foi sacada
no meio do ano, quando a obra estava a 30% de sua conclusão, ou seja, houve tempo suficiente par ao término
da obra”, declarou o juiz na sentença.

Consta que o segundo relatório de fiscalização da obra concluiu que até 1º/06/2012 foram efetivamente gastos
R$ 646.352,68 na obra. No entanto, a quantia total depositada pelo Estado na conta única do convênio foi de R$
913.785,29. “...Temos que existem fundados indícios de prejuízo ao erário no montante de R$ 267.432,61”,
complementou o magistrado.
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Cemar é penalizada por conta de luz alta sem justificativa

Fatura de energia com aumento abusivo de um mês para o outro, sem justificativa, implica

em condenação de concessionária. O entendimento é do Judiciário na Comarca de Matinha,

em sentença publicada nessa segunda-feira (2) no Diário da Justiça Eletrônico. Relatou a

autora H. M. F. que recebia faturas que giravam em torno de R$ 20, porém recebeu uma conta

emitida pela Cemar no valor de R$ 1.476,04 referente ao mês de março de 2016 com

vencimento em 14 de abril de 2016.

A requerente alegou que tal cobrança é injustificável tendo em vista que possui apenas uma

geladeira, cinco lâmpadas de LED, dois ventiladores, uma TV e que tão somente quatro

pessoas moram na residência. Para a Justiça, o fornecimento de energia é objeto de

concessão estatal, serviço público que é, regida pela Lei 8.987/95, que prescreve, em seu

Artigo 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e

no respectivo contrato, sendo que serviço adequado é o que satisfaz as condições de

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua

prestação e modicidade das tarifas.

“É indiscutível que o fornecimento de energia é serviço essencial, cuja suspensão ou
irregularidade no fornecimento gera sérios riscos ao consumidor. Com se percebe, a
requerida compareceu a primeira audiência de conciliação, todavia não compareceu à
audiência de instrução e julgamento, conforme certificado nos autos fl. 62, motivo pelo qual,
declaro o réu revel, aplicando os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/1995, de acordo com o enunciado nº 78 do FONAJE”, destaca a sentença, enfatizando
que a audiência de conciliação não se presta tão somente à possível conciliação, mas também
a prática de atos processuais outros, tais como, fixação dos pontos controvertidos,
deferimento ou indeferimento de provas aptas a provar as alegações das partes, tudo em
homenagem ao princípio da oralidade, sendo oportunizada a defesa do requerido e este
restou ausente.
Para a Justiça, a Cemar não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, fazendo pesar
sobre si os argumentos do autor, razão pela qual devem ser acolhidas como verdadeiras as
alegações declinadas na inicial, de que a cobrança de R$ 1.476,04 (um mil quatrocentos e
setenta e seis reais e quatro centavos) é indevida. No caso dos autos, ficou demonstrada a
falha na prestação de serviço. A empresa requerida tem o dever de prestar o serviço com
qualidade e segurança, nos termos da Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, abstendo-se
de realizar cobranças incompatíveis sem o devido respaldo
E decide: “Isto posto, nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, há de se
julgar os pedidos parcialmente procedentes para declarar indevida a cobrança de R$
1.476,04 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quatro centavos), condenar a



requerida ao refaturamento da referida cobrança, devendo a empresa requerida expedir
nova fatura para pagamento pela consumidora; bem como condenar a requerida ao
pagamento de R$ 10 mil a título de dano moral, com juros e correção monetária da sentença.
Por fim, foi retificado o valor da causa para R$ 11.476,04.
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Tribunal de Justiça do Maranhão elege hoje (4) novo presidente

 

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, eleito para o biênio
2018/2019, será escolhido em votação na corte nesta quarta-feira (4).

Segundo a tradição de eleição na corte de justiça, o magistrado a mais tempo
em atuação seria eleito quase que automaticamente, no caso, Nelma Sarney.

Entretanto, para a eleição que será realizada hoje, Cleones Cunha, o atual
presidente, e o desembargado José Joaquim se uniram para lançar a
candidatura deste último.

Do total de 27 magistrados, pelo menos 12 estariam dispostos a consolidar a
mudança no jogo e assegurar que a sucessão não seja como de costume,
segundo reportagem do jornal O Imparcial.
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Cai último bastião da oligarquia: Nelma Sarney é derrotada na
eleição do TJ/MA

John Cutrim - A desembargadora Nelma Sarney foi derrotada pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, eleito na manhã desta quarta-feira (4) o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o
biênio 2018/2019.
 
José Joaquim obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.
 
A sessão teve início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Maranhão. A posse oficial da
nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.
 
Nelma é casada nada menos com Ronald Sarney, irmão do ex-senador José Sarney. Nelma vem a ser cunhada
de Sarney e tia da ex-governadora Roseana Sarney.
 
Sarney chegou a promover uma reunião quando iniciou a pré-campanha para fazer Nelma Sarney presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele reuniu em sua casa no Calhau logo no começo, magistrados e advogados
para apoiarem a candidatura da desembargadora.
 
A perda do comando do TJ é mais uma derrota humilhante para o grupo Sarney e um duro golpe nas pretensões
da família em voltar ao poder em 2018.
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José Joaquim é eleito presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão

 

Desembargador José Joaquim.

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito na manhã desta quarta-feira (4), presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão.

O magistrado obteve 16 votos, enquanto sua concorrente, desembargadora Nelma Sarney, obteve 10 votos.
Houve um voto em branco.

http://www.maldinevieira.com.br/poder/2017/10/04/jose-joaquim-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica-do-maranhao/
http://www.maldinevieira.com.br/poder/2017/10/04/jose-joaquim-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica-do-maranhao/
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Desembargador José Joaquim é eleito novo
presidente do TJ/MA 

O desembargador José Joaquim foi eleito na manhã desta quarta feira (04) novo presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão. Ele derrotou Nelma Sarney, quebrando uma espécie de acordo tradicional das eleições do
TJ/MA.

José Joaquim obteve 16 votos, enquanto 10 desembargadores optaram por Nelma Sarney, um voto foi em
branco.

O plenário elegeu os ocupantes da Mesa Diretora por maioria de seus membros efetivos. A eleição foi realizada
por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção,
para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

O novo presidente assumirá o biênio 2018/2019.
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Joanino Joaquim Figueiredo é eleito presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão

4 de outubro de 2017 por Jailson Mendes | 2 Comentários

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos acaba de ser eleito novo presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão.

Ele obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.

Houve um voto em branco.

A votação foi secreta.

Bate boca

A sessão de votação foi iniciada com um bate boca entre o presidente da Corte, desembargador Cleones Cunha,
e o desembargador Antonio Bayma.

O segundo gostaria que os colegas votassem em um púlpito no centro do plenário, para garantir o segredo dos
sufrágios.

Cleones contestou, e houve dissuasão. A questão acabou sendo levada a plenário, que decidiu que cada um
votasse mesmo na sua mesa.

Tradição

Em discurso antes da eleição, a desembargadora Nelma Sarney ainda voltou a invocar o princípio da tradição
para tentar convencer os pares.

Não conseguiu.

Repúdio

Ao abrir os trabalhos, o desembargador Cleones Cunha manifestou repúdio do TJ contra os ataques do promotor
Paulo Roberto Barbosa Ramos, do Caso Sefaz, contra a Defensoria Pública e contra o Judiciário.

http://jailsonmendes.com.br/joanino-joaquim-figueiredo-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica-do-maranhao/#comments


Vice-presidente

O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos.

Corregedor

O desembargador Marcelo Carvalho obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de Justiça.

Aos prantos, ele agradeceu a votação.
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José Joaquim é o novo presidente do TJMA

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos vai comandar o Judiciário maranhense no biênio
2018/2019. Lourival Serejo será o vicepresidente, e Marcelo Carvalho o corregedor

Foto: O desembargador José Joaquim venceu Nelma Sarney na eleição para presidente do TJMA 

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) foi eleito, na manhã desta quarta-feira (4). O
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos vai comandar o Judiciário maranhense no biênio 2018/2019.
José Joaquim venceu a desembargadora Nelma Sarney por 16 x 10, com um voto em branco. O vice-presidente
será Lourival Serejo e o corregedor para o biênio é Marcelo Carvalho, de forma unânime. O atual presidente, o
desembargador Cleones Cunha, ficará até o fim de 2017, e em 2018 José Joaquim assume. 
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José Joaquim é eleito o novo presidente do TJ

 

 

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos acaba de ser eleito novo presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Ele obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.

Houve um voto em branco.

A votação foi secreta.
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Justiça concede liminar e cartório de Viana vai ter
registrar índios com sobrenomes de ‘Gamella’

4 de outubro de 2017 por Jailson Mendes | 1 Comentário

A juíza da Primeira Vara de Viana, Odete Maria Pessoa Mota, concedeu liminar a favor do Povo Gamella e os
cartórios da cidade terão que registrar todos os índios com o sobrenome ‘Gamella’. A decisão saiu no final de
setembro e atende um mandado de segurança coletivo impetrado pelo Povo Indígena Akroá Gamella, por
intermédio da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A decisão é em face de um ato do tabelião e
registrador da Serventia Extrajudicial do 2º Ofício, Paulo Marcio Guerra Bacelete, pela suposta prática de
conduta abusiva e ilegal consistente na recusa da autoridade em realizar o ato público de registro civil de
nascimento das crianças recém-nascidas do povo indígena Gamella.

Índios Gamela

A ação foi depois de ter chegado ao conhecimento da Defensoria Pública, informações acerca das reiteradas
recusas quanto ao registro das crianças recém-nascidas com identificação do povo indígena e com o sobrenome
Gamella. No processo, consta que “em virtude das negativas de registro como indígena, os pais, receosos de
que, por falta de documentação, os filhos não tivessem acesso ao serviço público de saúde e às demais políticas
públicas, acabaram cedendo à exigência do cartório e procedendo ao registro sem a identificação e sobrenome
do povo Gamella, tendo, portanto, sua autoidentificação negada pela autoridade ora apontada como coatora”. A
defensoria citou os casos da senhora Jaciane dos Santos Serrão e do Senhor Ismael Mendes dos Santos.

Na primeira situação, Jaciane, no ano de 2016, não conseguiu fazer o registro do seu filho com o nome Pedro
Henrique Gamella dos Santos, pois o cartório se negou a colocar o nome da etnia Gamella, ao argumento de que
não havia prova de que os pais da criança eram Gamella ou mesmo que tinham este sobrenome. Diante da
recusa, a mãe acabou cedendo em permitir o registro sem a identificação do povo indígena e sem o sobrenome
Gamella. No segundo caso, o Senhor Ismael Mendes dos Santos, em fevereiro de 2017, procurou a serventia do
2º ofício de Viana/MA para realizar o registro de nascimento de sua filha recém-nascida, solicitando que no
assento de nascimento constasse o sobrenome Gamella, o que teria sido recusado pelo oficial de registro civil.

Para a defensoria, isso é uma atitude ilegal do cartorário, que consistente na recusa em emitir certidão de
nascimento com etnia indígena, infringe às regras estabelecidas na Declaração Americana Sobre os Direitos dos
Povos Indígenas, na Convenção 169 da OIT, no art. 231 da CF/88 e também nos próprios artigos 2º e 3º da
Resolução Conjunta CNMP/CNJ nº 03/2012, violando, por consequência, direito líquido e certo dos autores à
autoidentificação e diante disso, pediu a concessão de medida liminar, para determinar que o impetrado
proceda ao registro das crianças recém-nascidas indígenas autorreconhecidas como da etnia Gamella que ainda
estão sem registro de nascimento. Como defesa, o tabelião justificou a recusa do registro ao argumento de que
os pais da criança não tinham sido registrados como indígenas, além de não apresentarem o RANI. Informou
que o pai não portava documento que identificasse sua origem indígena e tampouco apresentava sinais
indicativos deste fato, já que, na ocasião, trajava camisa e calça social. Esclareceu que, após o requerimento de
registro, entrou em contato com o escritório da FUNAI, quando foi orientado a somente proceder ao registro de

http://jailsonmendes.com.br/justica-concede-liminar-e-cartorio-de-viana-vai-ter-registrar-indios-com-sobrenomes-de-gamella/#comments


indígena, sem a apresentação do RANI, se a informação sobre a etnia já viesse expressa na declaração de
nascido vivo (DNV). Caso contrário, conforme a orientação que lhe foi repassada pela FUNAI, o registro de
nascimento de indígena não poderia ser lavrado, em virtude das inúmeras fraudes ocorridas, em que pessoas
que não são indígenas tentam se passar por índios.

Na decisão, a juíza diz que “a Constituição de 1988 que reconhece aos povos indígenas “sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições”, sem estabelecer que eles devam estar circunscritos a um determinado
lugar, vivendo em reservas, ou que devam abandonar a sua condição de indígena para tornarem-se cidadãos
brasileiros. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), promulgada no Brasil pelo
Decreto 5.051/2004, prevê em seu artigo 1º o direito à autoidentificação ao afirmar que “a autoidentificação
como indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que
se aplicam as disposições da presente Convenção”.

“As provas coligidas aos autos demonstram que, de fato, ocorreu a recusa de lavratura de registro de criança
recém-nascida na qualidade de indígena, ao argumento de que o pai não apresentou documentos que o
identifique como indígena da etnia Gamella. Tal situação foi, inclusive, confirmada pela própria autoridade
impetrada quando prestou suas informações. Com efeito, nos termos da legislação aplicada ao caso, o critério
para identificação do indígena é a sua autodeclaração ou autoidentificação, prescindindo de documento que
confirme tal condição. Sendo assim, a recusa pura e simples, baseada apenas em suspeitas ou receio de
ocorrência de fralde, aparentemente desprovida de fundamentação concreta e válida, reveste-se de
ilegalidade”, disse a magistrada.

Por fim, ela diz: “diante do exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora
proceda à lavratura do registro de nascimento das crianças recém-nascidas indígenas autorreconhecidas como
da etnia Gamella que ainda estão sem registro de nascimento, devendo constar no assento o sobrenome
“GAMELLA”, a declaração do registrando como indígena e a indicação da respectiva etnia, sem a necessidade
de apresentação do RANI, até julgamento final da presente ação. O descumprimento da ordem ensejará o
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada registro de nascimento recusado”.

Folha de SJB
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José Joaquim Figueiredo é eleito novo presidente
do Tribunal de Justiça do MA

Também são eleitos o novo vice-presidente e corregedor-geral da Justiça.

 04 Out 2017 Justiça

Foi eleito nesta quarta-feira (4) como presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão o desembargador José
Joaquim Figueiredo, que concorria contra Nelma Sarney. Foram 16 votos a favor de José Joaquim, 10 a favor de
Nelma e um branco.

A sessão administrativa teve início às 9h e elege hoje a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão –
presidente do TJMA, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça – para o biênio 2018/2019. A posse oficial da
nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.

Atualmente, a mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).

ELEIÇÃO

A eleição é realizada por meio do voto secreto, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao
dos cargos de direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois
cargos da mesa.

Para que haja eleição, o regimento interno do Tribunal de Justiça exige quórum de dois terços dos membros da
Corte para a eleição. Segundo o parágrafo 3º do artigo 89 do regimento, a aceitação do cargo é obrigatória,
exceto se houver recusa antes da eleição. Nesse cenário serão chamados a compor a relação os
desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos.

Cada eleição terá cédula própria, na qual serão incluídos, na ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos
desembargadores que concorrerão ao cargo. De acordo com a Lei Complementar nº 131/2010, a eleição para a
mesa diretora do Tribunal se dá na primeira quarta do mês de outubro. A posse ocorre sempre na terceira
sexta-feira do mês de dezembro – neste ano de 2017, o dia 15 de dezembro.

Vice-presidente

O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos.

http://www.ma10.com.br/politica/justica-politica/


Corregedor

O desembargador Marcelo Carvalho obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de Justiça.

NOVO PRESIDENTE

Nascido em São João Batista, na Baixa Ocidental do Maranhão, em 28 de agosto de 1953, José Joaquim
Figueiredo obteve gradução em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em 1978. Iniciou sua vida
funcional como advogado e procurador do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Maranhão
(DER), em 1978, onde presidiu, durante cinco anos, a comissão responsável pela indenização de famílias que
moravam sob a Ponte “José Sarney” e a Comissão de Promoção de Funcionários.

Atuou como procurador fiscal da Prefeitura de São Luís, no período de 1983 a 1986, quando foi aprovado no
concurso para procurador do Estado. No mesmo ano foi aprovado no concurso para juiz de Direito.

Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo designado para a comarca de Riachão. Atuou em
Alcântara, Presidente Dutra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal.

Foi juiz corregedor na gestão do desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum “Des.
Sarney Costa” nas gestões de Orville Almeida e Jorge Rachid.

Em 19 de dezembro de 2006, ingressou no Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento, na primeira
votação aberta para escolha de desembargadores da história do TJ.c
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CURURUPU | Ex-prefeito é condenado a ressarcir dano causado ao município.
Malagueta Noticias  4 horas atrás    DESTAQUES, Nordeste, Politica Deixe um Comentário 5 Views

O juiz Douglas Lima da Guia, da comarca de Cururupu, condenou o ex-prefeito do Município de Cururupu, José
Francisco Pestana, por atos de violação à Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/92) e condenou o
ex-prefeito a devolver o valor de R$ 410.854,29 em prejuízos causados ao erário municipal com a não
comprovação de despesas com pessoal.

A sentença concedeu, parcialmente, pedido do Ministério Público em Ação Civil por Improbidade Administrativa,
com pedido de liminar de indisponibilidade de bens em nome do ex-prefeito e da esposa dele, A. R. M. e
ressarcimento de dano causado ao erário municipal, ajuizada pelo Ministério Público estadual.

As penas incluem, ainda, a perda da função pública caso esteja em exercício; à suspensão dos direitos políticos
pelo período de sete anos; o pagamento de multa civil equivalente a dez vezes o valor da remuneração mensal
recebida quando prefeito, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês e a proibição de contratar com o
poder público ou receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por cinco anos.

Na sentença, o juiz também concedeu medida cautelar de bloqueio e sequestro de bens em nome do ex-prefeito
solicitado pelo Ministério Público, mas negou igual medida em relação à esposa dele, por ela não fazer parte do
processo.

Na análise dos autos, o juiz avaliou que o réu cometeu diversas irregularidades: abertura de créditos adicionais
suplementares (R$ 7,1 milhões) sem decreto e sem fonte de recursos; arrecadação de tributos de competência
do município (IPTUM ITBI E IRRF) em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
irregularidade quanto ao percentual de aplicação da folha de pagamento acima do limite constitucional em
desacordo com a LRF; ausência de procedimento licitatório e, ainda, diversas irregularidades em procedimento
licitatório.

“Restou amplamente comprovado nos autos a incidência dessas violações legais”, conclui o magistrado.

Fonte: TJ-MA.
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Desembargador José Joaquim é eleito o novo presidente do TJMA

Em votação secreta, o jurista teve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.

O desembargador José Joaquim é eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio
2018/2019. A eleição aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 4, de acordo com o Regimento Interno do
tribunal.

Em votação secreta, o jurista teve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney. Houve um voto em
branco. José Joaquim deve assumir no início de 2018.

Eleição mais disputada da história

Na atual composição do tribunal, a desembargadora Nelma Sarney é a mais antiga. Segundo a tradição, ela
seria aclamada à nova presidente para o próximo biênio, por atender os requisitos necessários. No entanto,
Cleones Cunha, o atual presidente, e o desembargador José Joaquim, candidato, uniram-se para mudar o
cenário da disputa. Lançaram o desembargador Joaquim, convenceram e consolidaram um grupo de pelo menos
12 colegas e agora lutam para garantir um ou dois votos para desbancar Nelma
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Desembargador José Joaquim é eleito novo
presidente do TJMA

Escolha de Joaquim quebra a tradição de eleição do desembargador com mais tempo de atuação na
corte.

Em 4 de outubro de 2017

Com 16 votos a 10, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito o novo presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão.

A escolha foi realizada por meio de voto secreto, sendo um deles em branco.

Escolha de Joaquim quebra a tradição de eleição do desembargador com mais tempo de atuação na corte.
Nelma Sarney, que recebeu 10 votos, é a desembargadora com maior tempo no TJ no momento.

José Joaquim teve o apoio do atual presidente Cleones Cunha e, diretamente, de pelo menos mais 12
magistrados.

http://pagina2.com.br/jose-joaquim-e-eleito-novo-presidente-do-tjma/
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Desembargador José Joaquim é eleito novo presidente do TJMA

Escolha de Joaquim quebra a tradição de eleição do desembargador com mais tempo de atuação na
corte.

Em 4 de outubro de 2017

Com 16 votos a 10, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito o novo presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão.

A escolha foi realizada por meio de voto secreto, sendo um deles em branco.

Escolha de Joaquim quebra a tradição de eleição do desembargador com mais tempo de atuação na corte. Nelma
Sarney, que recebeu 10 votos, é a desembargadora com maior tempo no TJ no momento.

José Joaquim teve o apoio do atual presidente Cleones Cunha e, diretamente, de pelo menos mais 12 magistrados.

http://pagina2.com.br/jose-joaquim-e-eleito-novo-presidente-do-tjma/
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Tribunal de Justiça do Maranhão elege hoje (4)
novo presidente

Do total de 27 magistrados, pelo menos 12 estariam dispostos a consolidar a mudança no jogo e
assegurar que a sucessão não seja como de costume.

Em 4 de outubro de 2017

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, eleito para o biênio 2018/2019, será escolhido em votação na
corte nesta quarta-feira (4).

Segundo a tradição de eleição na corte de justiça, o magistrado a mais tempo em atuação seria eleito quase que
automaticamente, no caso, Nelma Sarney.

Entretanto, para a eleição que será realizada hoje, Cleones Cunha, o atual presidente, e o desembargado José
Joaquim se uniram para lançar a candidatura deste último.

Do total de 27 magistrados, pelo menos 12 estariam dispostos a consolidar a mudança no jogo e assegurar que a
sucessão não seja como de costume, segundo reportagem do jornal O Imparcial.

 

http://pagina2.com.br/tribunal-de-justica-do-maranhao-elege-hoje-4-novo-presidente/
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Juiz determina indisponibilidade de bens do ex-prefeito de
Benedito Leite

O juiz Caio Medeiros Veras, titular da comarca de São Domingos do Azeitão (MA), confirmou medida liminar e
determinou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Benedito Leite (termo judiciário), Raimundo Coelho
Júnior, com o objetivo de ressarcir o erário municipal por danos causados durante sua gestão, em 2009.

A indisponibilidade deve recair sobre imóveis, veículos, ações ou quaisquer outros bens até o valor atualizado
do dano somado a multa civil, no total de R$ 802.306,83. A medida foi concedida – parcialmente – a pedido do
Ministério Público estadual em “Ação Cautelar de Indisponibilidade de Bens”, contra o ex-prefeito, que é réu em
outra ação principal por improbidade administrativa.

Segundo o Ministério Público, o ex-gestor firmou convênio com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC)
para construção de uma escola com quatro salas e uma quadra descoberta, no valor total de R$ 857.957,10. No
entanto, em vistoria à obra em 25/07/2013, ficou constatado que a construção foi abandonada e o teto desabou,
apesar de ter sido feito o saque integral dos recursos da conta aberta para os depósitos em favor do município.

Em sua defesa, o ex-gestor disse que a obra foi entregue para a administração seguinte 1º/01/2013 mas foi
abandonada, causando depredação por vândalos. E alegou que os serviços foram executados conforme o
cronograma e fiscalização da SEDUC.

Segundo as provas anexadas ao processo, ficou comprovado que o ex-prefeito recebeu três parcelas do
convênio, no total de R$ 913.785,29, mas não comprovou a entrega da obra nem prestou contas da quantia da
terceira e última parcela, não havendo mais saldo na conta do convênio em 19/06/2012.

Segundo o juiz, considerando que o fim do mandato do prefeito em 31/12/2012, a escola deveria estar
completamente pronta, pois toda a quantia foi paga pelo Estado. “Caso, por eventual atraso na construção, não
houvesse tempo hábil para entrega antes da conclusão do mandato, o procedimento seria a devida prestação de
contas e responsabilização das empresas, no entanto, os extratos demonstram que a última parcela foi sacada
no meio do ano, quando a obra estava a 30% de sua conclusão, ou seja, houve tempo suficiente par ao término
da obra”, declarou o juiz na sentença.

Consta que o segundo relatório de fiscalização da obra concluiu que até 1º/06/2012 foram efetivamente gastos
R$ 646.352,68 na obra. No entanto, a quantia total depositada pelo Estado na conta única do convênio foi de R$
913.785,29. “…Temos que existem fundados indícios de prejuízo ao erário no montante de R$ 267.432,61”,
complementou o magistrado.
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Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos é eleito novo
presidente do TJ do Maranhão

Com 16 votos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi eleito presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJ-MA), na manhã desta quarta-feira (04), em São Luís. A segunda colocada, Nelma Sarney,
recebeu 10 votos e houve registro de um voto em branco.

O novo presidente do TJ do Maranhão é natural de São João Batista, cidade da Baixada Ocidental do Maranhão.
Nasceu em 28 de agosto de 1953. Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo designado para a
comarca de Riachão. Atuou em Alcântara, Presidente Dutra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal. Chegou à 4ª
entrância em 12 de fevereiro de 1992, exercendo o cargo de juiz auxiliar por cinco anos. Foi juiz corregedor na
gestão do desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum “Des. Sarney Costa” nas gestões
de Orville Almeida e Jorge Rachid.

José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi também titular da 2ª Vara Criminal de São Luís, durante 11 anos e 9
meses. Em 19 de dezembro de 2006, ingressou no Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento.

E agora é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2018/2019.
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TJ-MA escolheu hoje novo presidente

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu nesta terça-feira (04) o desembargador José Joaquim para
presidir o Poder Judiciário no biênio 2018/2019. Ele venceu por 16 votos contra 10 de Nelma Sarney. Ainda houve
um voto em branco. 

A votação foi secreta e os desembargadores confirmaram o favoritismo de Joaquim. 

Postura deselegante 

Chamou a atenção da corte do Tribunal de Justiça do Maranhão a reação da desembargadora Nelma Sarney após a
divulgação do resultado que elegeu José Joaquim. Nelma seria a indicada para assumir a vice-presidência. Entretanto,
a magistrada recusou o convite, mostrando uma postura não condizente com a de uma mulher em sua posição. 
 
 
 
 

Quando o presidente eleito foi discursar, Nelma simplesmente se recusou a ouvir o colega e deixou o plenário. 

José Joaquim de forma constrangida, assim como os demais membros, disse que entendeu os motivos da cunhada de
José Sarney. “Infelizmente a iminente desembargadora Nelma me pediu que iria se retirar, até porque gostaria de
falar com seu marido Dr. Ronald [Sarney]. Eu entendo e quero dizer a ela, o que disse aqui em off, e quero fazer
publicamente, jamais usarei o cargo de presidente para perseguir ela ou o grupo dela. Até porque entendo
presidente, que isto aqui é uma passagem, o que eu vou precisar é do apoio dos senhores”. 

O recado 

Durante sua fala Joaquim adotou o tom da sinceridade. Disse que carrega algumas cicatrizes. Afinal, aliados da
desembargadora Nelma Sarney financiaram uma campanha sórdida com ataques diários em blogs e no jornal para
atingir a honra do magistrado. 

“Entreguei a Deus, mas não posso renunciar e mentir, ser falacioso hoje em dizer quer não irei levar todos os meus
detratores, da minha família e desta egrégia corte, que nenhum momento se curvou, a Justiça. Se eu já tinha honra,
presidente e minha família aqui presente, de ser magistrado, hoje tenho muito mais”. 

Após mandar seu recado, o desembargador destacou que assume a presidência sem qualquer sentimento de
revanchismo e muito menos de vingança. O mais importante é atender aos anseios de quem busca a Justiça. 

“Agradecer penhoradamente aos eminentes pares, não aos 16 votos presidente, mas aos 26. Eu irei presidir tenha a
certeza presidente, aos meus pares e quem me ouve, sem nenhum vindita, sem nenhuma vingança […] A porta do
meu gabinete será aberta a sociedade para que tragam seus reclames e aqui possamos resolver no dia a dia”,
finalizou. 

Nos corredores, a deselegante postura de Nelma foi um dos assuntos mais comentados.
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Polícia que prende Justiça que solta

Em Coelho Neto a população de modo geral é bastante consciente quanto a atuação da polícia no combate à
criminalidade. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil vem agindo com rigor na aplicação da lei e no
enfrentamento à criminalidade. 
 
Um trabalho que até bem pouco tempo vinha dando bastante resultado. Em entrevista a TV local o delegado colocou
que houve uma drástica redução no número de crimes entre janeiro e final de setembro, garantindo por um bom
tempo a tranquilidade da população. 
  

 
Contudo, a cidade volta a sofrer com o que parece ser um retorno da criminalidade e não podemos deixar de
perguntar o motivo disso. Conversando com alguns policiais que preferem não se comprometerem, o consenso da
classe é que as Leis impedem o efetivo trabalho policial. “A mesma Lei que manda prender, é a que manda soltar”. 
 
Alguns dias atrás, quando chegou a denúncia de um assalto na região do Estádio Tancredo Neves a Polícia Militar
agiu rapidamente, identificou o suspeito como sendo um elemento que já havia sido preso dois dias antes do
acontecido, por assalto também. “Agem com a certeza da impunidade, sabem que se forem presos serão soltos no dia
seguinte”, comentou um policial.
  

 
Recentemente tivemos o caso de um assalto a uma senhora, que resistiu não entregando o celular, e foi “agredida”
pelo elemento. Novamente a Polícia agiu rapidamente no reconhecimento e captura do meliante, que foi solto no dia
seguinte. “O sentimento é o pior possível, do que adianta prendermos o bandido se logo ele volta as ruas para
cometer mais crimes”, falou outro policial. 
 
E concluindo, quero lhe falar que recentemente foram soltos, pela Justiça, mais dois assaltantes que estavam presos
a pelo menos três meses por assaltos. São criminosos reincidentes que voltam as ruas sem nenhuma garantia de que
“estejam recuperados”. 
 
Cabe destacar que o Juíz da Comarca de Coelho Neto está de licença do cargo, respondendo por nossa cidade o Juíz
da Comarca de Buriti, que muito pouco conhece de nossa realidade. 
 
Onde vamos para assim, uma Polícia que prende e uma Justiça que manda soltar?
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José Joaquim Figueiredo é eleito novo presidente do Tribunal de
Justiça do MA

 

Foi eleito nesta quarta-feira (4) como presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão o desembargador José
Joaquim Figueiredo, que concorria contra Nelma Sarney. Foram 16 votos a favor de José Joaquim, 10 a favor de
Nelma e um branco.

A sessão administrativa teve início às 9h e elege hoje a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão -
presidente do TJMA, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça - para o biênio 2018/2019. A posse oficial da
nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.

Atualmente, a mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).

ELEIÇÃO

A eleição é realizada por meio do voto secreto, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao
dos cargos de direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois
cargos da mesa.

Para que haja eleição, o regimento interno do Tribunal de Justiça exige quórum de dois terços dos membros da
Corte para a eleição. Segundo o parágrafo 3º do artigo 89 do regimento, a aceitação do cargo é obrigatória,
exceto se houver recusa antes da eleição. Nesse cenário serão chamados a compor a relação os
desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos.

Cada eleição terá cédula própria, na qual serão incluídos, na ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos
desembargadores que concorrerão ao cargo. De acordo com a Lei Complementar nº 131/2010, a eleição para a
mesa diretora do Tribunal se dá na primeira quarta do mês de outubro. A posse ocorre sempre na terceira
sexta-feira do mês de dezembro - neste ano de 2017, o dia 15 de dezembro.

Vice-presidente

O desembargador Lourival Serejo foi eleito vice-presidente com 18 votos.

Corregedor

O desembargador Marcelo Carvalho obteve 23 votos e foi eleito novo corregedor-geral de Justiça.



NOVO PRESIDENTE

Nascido em São João Batista, na Baixa Ocidental do Maranhão, em 28 de agosto de 1953, José Joaquim
Figueiredo obteve gradução em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, em 1978. Iniciou sua vida
funcional como advogado e procurador do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Maranhão
(DER), em 1978, onde presidiu, durante cinco anos, a comissão responsável pela indenização de famílias que
moravam sob a Ponte "José Sarney" e a Comissão de Promoção de Funcionários.

Atuou como procurador fiscal da Prefeitura de São Luís, no período de 1983 a 1986, quando foi aprovado no
concurso para procurador do Estado. No mesmo ano foi aprovado no concurso para juiz de Direito.

Ingressou na magistratura em 2 de maio de 1987, sendo designado para a comarca de Riachão. Atuou em
Alcântara, Presidente Dutra, Itapecuru, Santa Inês e Bacabal.

Foi juiz corregedor na gestão do desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo e diretor do fórum "Des.
Sarney Costa" nas gestões de Orville Almeida e Jorge Rachid.

Em 19 de dezembro de 2006, ingressou no Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento, na primeira
votação aberta para escolha de desembargadores da história do TJ.
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CNJ faz consulta pública sobre Metas do Poder Judiciário para 2018

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai abrir consulta pública sobre as propostas de Metas Nacionais do
Poder Judiciário para 2018. Esta será a primeira vez que o Conselho irá submeter as Metas Nacionais à opinião
pública. A consulta estará disponível no Portal do CNJ entre os dias 9 e 20 de outubro. Qualquer cidadão poderá
dar opinião sobre as metas.

A consulta será dividida por Tribunal Superior (Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho) e
por segmento de Justiça (Federal, Eleitoral, Estadual, Militar e do Trabalho). 

Assim, o cidadão poderá opinar sobre as propostas de metas, de apenas um Tribunal Superior, um segmento de
Justiça ou de todos. Para tanto, basta acessar o formulário desejado.

A consulta pública é uma das etapas previstas no processo de formulação das Metas Nacionais do Poder
Judiciário. Esta etapa passou a fazer parte da elaboração das metas a partir da publicação da Portaria CNJ
114/2016, que estabelece as diretrizes do processo participativo na formulação das metas nacionais.

Para elaboração das propostas da Consulta, o CNJ analisou as sugestões de metas apresentadas por cada
segmento da Justiça na Reunião Preparatória para o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizada nos
dias 4 e 5 de setembro passado. 

As propostas de metas dos segmentos foram precedidas de consulta pública feitas  pelos próprios tribunais, na
qual magistrados, servidores e o público em geral puderam propor a alteração, exclusão e até mesmo a inclusão
de meta nova.

O resultado da consulta pública do Conselho Nacional de Justiça será avaliada  pela Comissão Permanente de
Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento e pela Presidência do CNJ. As propostas finais de Metas Nacionais
do Poder Judiciário serão aprovadas pelos presidentes dos tribunais de todo o país no XI Encontro Nacional do
Poder Judiciário, previsto para ocorrer nos dias 20 e 21 de novembro, em Brasília. 

Histórico

Anualmente, são definidas metas sob coordenação do CNJ para fins de aperfeiçoamento da prestação de
serviços jurisdicionais. As Metas Nacionais do Poder Judiciário, inicialmente metas de nivelamento, foram
definidas pela primeira vez no 2º Encontro Nacional do Judiciário, que ocorreu em Belo Horizonte, em 2009.

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/06/83bdae8aeccccdb77246b3d43eaaee2c.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/06/83bdae8aeccccdb77246b3d43eaaee2c.pdf
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?tipo%5B%5D=9&amp;numero=114&amp;data=2016&amp;expressao=&amp;origem=Origem&amp;situacao=Situa%C3%A7%C3%A3o&amp;pesq=1
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?tipo%5B%5D=9&amp;numero=114&amp;data=2016&amp;expressao=&amp;origem=Origem&amp;situacao=Situa%C3%A7%C3%A3o&amp;pesq=1
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Investigação genética

04/10/2017

As requisições para exames de DNA junto ao Laboratório Forense de Biologia Molecular (LFBM) de São Luís
passam a ser feitas eletronicamente, por meio do sistema Vínculos.
Trata-se de um software desenvolvido pela equipe de programação do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
para controle e gerenciamento dos exames de investigação genética.
Com o sistema Vínculos, as unidades judiciais de todo o estado podem fazer requisições e acompanhar todas as
fases do processo on-line, acessando ainda diversos relatórios gerenciais e os laudos finais dos exames.
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Município de Carutapera e professores celebram acordo

 04/10/2017
Desembargador Ricardo Duailibe homologou acordo solucionando impasse jurídico na Ação Declaratória de
Abusividade de Greve; as partes estabeleceram uma negociação permanente até janeiro de 2018

O desembargador Ricardo Duailibe homologou acordo entre as partes
A Prefeitura de Carutapera e os professores da rede de ensino do Município celebraram acordo em audiência de
conciliação de 2º Grau, conduzida pelo desembargador Ricardo Duailibe, que homologou acordo solucionando
impasse jurídico na Ação Declaratória de Abusividade de Greve, com pedido de tutela antecipada proposta pelo
Município de Carutapera (MA), em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Município,
em virtude da deflagração de greve, sem prazo determinado, pela categoria.

Com o acordo – o primeiro celebrado em audiência de conciliação na Justiça de 2º Grau – ficou decidido que o
Município de Carutapera efetuará o pagamento dos dias referentes à paralisação a todos os professores, na
folha do mês de outubro de 2017, elaborando calendário de reposição até o mês de dezembro de 2017.

As partes estabeleceram uma negociação permanente até janeiro de 2018. A elaboração da remuneração de
2018 levará em consideração que os professores não tiveram reajuste no ano de 2017.

O Município de Carutapera se comprometeu a efetuar os descontos da Contribuição Sindical na remuneração
dos professores e a realizar o repasse ao Sindicato, mediante o recebimento das autorizações individuais de
cada sindicalizado e a cópia da ata que fixou o percentual do respectivo desconto.

“Para nós, das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, é um momento histórico. Espero que a Justiça tenha feito
seu papel e que essa harmonia perdure entre gestores e professores”, frisou o desembargador Ricardo Duailibe.

Participaram também da audiência o procurador de Justiça, Francisco das Chagas Barros de Sousa, e os
advogados Valdênio Caminha (Sindicato) e Rogério Chaves Souza (Prefeitura de Carutapera).
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TJ escolhe novos membros para a Mesa Diretora

OESTADOMA
04/10/2017
Eleição para a presidência deve ser a mais concorrida, com disputa entre os desembargadores Nelma Sarney e
José Joaquim Figueiredo; dirigentes comandarão o Poder no biênio 2018/2019

Plenário do TJ-MA estará lotado para a eleição desta quarta-feira
O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão elege, em sessão plenária administrativa nesta quarta-feira (4), a
Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão – presidente do TJMA, vice-presidente e corregedor-geral da
Justiça – para o biênio 2018/2019. A sessão tem início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de
Justiça do Maranhão e será transmitida ao vivo pela Rádio Web Justiça do Maranhão. A posse oficial da nova
mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.

O plenário elegerá os ocupantes da Mesa Diretora por maioria de seus membros efetivos. A eleição é realizada
por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção,
para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da mesa.

O Regimento Interno do TJMA estabelece quórum de dois terços dos membros da Corte para a eleição. O
parágrafo 3º do artigo 89 do Regimento diz que é obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada
antes da eleição. Nesta situação ou em caso de inelegibilidade, serão chamados a compor a relação os
desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos a serem preenchidos.

Eleição – Para cada cargo, será feita uma votação e considerado eleito o desembargador que obtiver a maioria
absoluta dos votos dos presentes. Se nenhum dos magistrados elegíveis obtiver a maioria absoluta, haverá novo
escrutínio entre os dois mais votados. Em caso de empate, será feita mais uma votação e, persistindo o empate,
será considerado eleito o mais antigo.

Cada eleição terá cédula própria, na qual serão incluídos, na ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos
desembargadores que concorrerão ao cargo. De acordo com a Lei Complementar nº 131/2010, a eleição para a
mesa diretora do Tribunal se dá na primeira quarta do mês de outubro. A posse ocorre sempre na terceira
sexta-feira do mês de dezembro – neste ano de 2017, o dia 15 de dezembro.

Atualmente, a mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).
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Eleição no TJMA

04/10/2017

Na manhã de hoje, o Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão se reúne em sessão plenária administrativa,
para eleger a Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão – presidente do TJMA, vice-presidente e
corregedor-geral da Justiça, para o biênio 2018/2019. 

Embora a eleição seja realizda hoje, a posse oficial da nova mesa diretora só ocorrerá em dezembro deste ano.
A eleição é realizada por votação secreta, dentre os membros mais antigos, em número correspondente ao dos
cargos de direção, para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e o exercício de mais de dois cargos da
mesa.
Atualmente, a mesa diretora do Judiciário maranhense é composta pelos desembargadores Cleones Carvalho
Cunha (presidente), Maria das Graças Duarte (vice-presidente) e Anildes Chaves Cruz (corregedora-geral da
Justiça).
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Pau a pau

04/10/2017

Até ontem à noite, aliados dos candidatos apontavam uma espécie de empate técnico pelo comando do Tribunal
de Justiça.
Disputam o posto os desembargadores Nelma Sarney e José Joaquim Figueiredo, primeiro e segundo mais
antigos no cargo, respectivamente.
A sessão que vai definir o novo comando do TJ começa às 9h de hoje, na sala das Sessões Plenárias.
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Desembargadores elegem José Joaquim Figueiredo novo presidente do TJ

CARLA LIMA/SUBEDITORA DE POLÍTICA

04/10/2017 às 10h10
Além do presidente, os magistrados escolheram Lourival Serejo para a vaga de vice-presidente e Marcelo
Carvalho para corregedor

José Joaquim recebeu maioria dos votos dos desembargadores e será o próximo presidente do TJ
Como vinha sendo desenhado, o desembargador José Joaquim Figueiredo foi eleito o novo presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ) para o biênio 2018/2019. Ele obteve 16 votos contra 10 votos a favor de
sua concorrente, desembargadora Nelma Sarney. Houve ainda um voto branco.

Além da escolha do presidente, os desembargadores escolheram ainda o vice-presidente do tribunal. Estavam
na disputa José Bernardo Rodrigues e Lourival Serejo. Acabou sendo escolhido Serejo com 18 votos contra 8 de
seu concorrente.

Para corregedor foi eleito por 23 votos o desembargador Marcelo Carvalho. Ele disputou com a magistrada
Maria das Graças que recebeu dois votos.

Após eleito, José Joaquim falou a respeito da disputa afirmando ter sido difícil devido as notícias que foram
veiculadas. Ele disse ainda que não usará o cargo de presidente para perseguir sua adversária ou os demais
desembargadores que votaram com Nelma Sarney.

O presidente eleito falou ainda que espera contar com a harmonia entre os poderes nos próximos dois anos de
missão de comandar o TJ.

"Espero contar a ajuda do governador Flávio Dino e do presidente da Assembleia Legislativa, Humberto
Coutinho", disse.

Disputa - Pela tradição que vinha sendo cumprida, os desembargadores aclamavam para presidente do TJ o
membro mais antigo. Foi assim nas últimas eleições. Por esse acordo de cavalheiros, a vez de presidir o tribunal
era da desembargadora Nelma Sarney.

O acordo foi quebrado por José Joaquim, que estava na vez para ser corregedor-geral de Justiça, mas decidiu
entrar na disputa pela presidência. Nos bastidores dessa disputa foi citado a influência do Palácio dos Leões
para que o desembargador decidisse quebrar a tradição.
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Reintegração de posse pedida em frente ao Palácio dos Leões

176 casas do Residencial Nova Era foram invadidas; equipe do Governo recebeu manifestantes e os encaminhou
para pedir ajuda em delegacia

SÃO LUÍS - Famílias contempladas por projetos sociais com casas no Residencial Nova Era, em Paço do Lumiar,
protestaram na manhã de ontem, 3, em frente ao Palácio dos Leões, pedindo a reintegração das casas que
foram invadidas.

As unidades residenciais foram construídas com recursos do Crédito Solidário, programa de habitação do
Ministério das Cidades. Ao todo, 176 casas do residencial foram invadidas e seguem ocupadas, enquanto os
verdadeiros proprietários travam uma luta na Justiça para reaver o patrimônio.

Uma decisão judicial de 19 de abril de 2013, da juíza Lívia Maria da Graça Costa Aguiar, deliberou pela
reintegração de posse dos moradores que questionavam o fato de não poder usufruir de sua propriedade.

Em 28 de abril de 2016, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop)
também entrou em consenso com os moradores afetados com a invasão para que as casas fossem desocupadas
e devolvidas aos verdadeiros proprietários.

Já em dezembro de 2016, foi realizada uma audiência pública no local para conversa com os moradores que
invadiram e se instalaram nas casas, junto com os verdadeiros donos - muitos têm até medo de ir até o local.
Mesmo com tudo isso, os invasores não desocuparam e não devolveram a casa aos seus respectivos donos, o
que foi motivo para a manifestação de ontem.

Os manifestantes foram recebidos por uma equipe do Governo do Maranhão, que os encaminhou para uma sede
de polícia, onde deveriam pedir auxílio para resolver o problema.

O Estado foi até o local, ontem, e detectou que muitas das casas invadidas até tiveram sua estrutura mudada.
Outras unidades servem de pontos para comércio e oficinas.
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Acusado de assassinato participará de audiência

04/10/2017
Ivar de Matos matou a golpes de faca e martelo a sua ex-companheira Andréa Miranda por não aceitar o fim do
casamento, segundo a polícia

Ivar de Matos será ouvido pela Justiça, em audiência de instrução
A audiência de instrução do acusado de assassinar a ex-funcionária terceirizada do Fórum Desembargador
Sarney Costa Andréa Miranda Teixeira, de 36 anos, identificado como Ivar de Matos, de 43 anos, vai ocorrer na
manhã de sexta-feira, 6, na sala da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Calhau. A vítima foi morta a golpes de facão
e martelo pelo ex-companheiro, dentro de sua residência, na Vila Conceição, área do Coroadinho, no dia 21 de
junho deste ano.
A sessão da audiência vai ser presidida pelo juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Osmar Gomes, como
ainda vai ter a presença do promotor de Justiça Luis Carlos Duarte e do defensor público Adriano Campos. No
decorrer dessa sessão, serão ouvidas as testemunhas, que foram arroladas pela acusação e defesa, como
também o acusado será interrogado pelo magistrado.
Consta nos autos que Ivar de Matos foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, na
avenida dos Africanos, e estava com um corte profundo na mão esquerda como ainda portava um facão.
Ivar de Matos foi levado para a Unidade Mista do Coroadinho, onde foi medicado. Os militares foram
informados de que ele tinha acabado de assassinar a golpes de facão Andréa Miranda porque não aceitava o fim
do relacionamento amoroso.
Após ser medicado, o detido foi conduzido para a sede da Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção
a Pessoas (SHPP), no Centro, onde foi autuado pelo crime de feminicídio, e no momento está preso na Unidade
Prisional do Olho d’Água. Contra Ivar de Matos já havia uma medida de proteção de urgência pela Comarca de
Santa Rita, e a vítima era Andréa Miranda.
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Criminoso de roubo a banco vai para Pedrinhas

04/10/2017
Antônio Erasmo, preso pela Seic em Imperatriz, teria participado da explosão ao Banco do Brasil de Itinga, em
companhia de outros comparsas

Antonio Erasmo tinha prisão decretada pela Justiça
O integrante de uma organização criminosa especializada em roubo a banco, identificado como Antônio Erasmo
da Silva Santos, o Júnior, de 24 anos, foi transferido ontem para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Ainda
segundo a polícia, esse criminoso foi preso na última segunda-feira em Imperatriz e teria participado da
explosão do Banco do Brasil de Itinga, ocorrido no dia 8 de maio deste ano.
O delegado Thiago Bardal, superintendente Estadual de Investigações Criminais (Seic), informou que a prisão
ocorreu em cumprimento a ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal de São Luís e contou com o trabalho
da equipe do Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Seic.
Os policiais conseguiram encontrar o criminoso em Imperatriz. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional, onde
prestou esclarecimento. Bardal declarou que ainda ontem esse detido foi transferido para a capital e levado
para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde vai ficar preso à disposição do Poder Judiciário.
O delegado informou que o preso possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e formação de
quadrilha. “Esse criminoso possui uma extensa fica criminal, principalmente, participação em assalto a banco
no Maranhão”, disse o delegado.
Ainda segundo Bardal, Antônio Erasmo é filho de um dos maiores traficantes de Imperatriz, Antonio Erasmo
Dias dos Santos, que estava preso no presídio do Itamar Guará e foi transferido para São Luís, porque tinha
ameaça de que seria resgatado, no ano passado. Hoje, está em liberdade condicional.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
04/10/2017 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
Ex-prefeito é condenado a ressarcir dano causado ao município 

Pag.: 130

Ex-prefeito é condenado a ressarcir dano causado ao município

O ex-prefeito foi condenado a devolver o valor de R$ 410.854,29 em prejuízos causados ao erário com a não
comprovação de despesas com pessoal.

Fonte: CGJ
Data de publicação: 03/10/2017

Ex-prefeito de Cururupu, José Francisco Pestana. (Foto: Reprodução)

O juiz Douglas Lima da Guia, da comarca de Cururupu, condenou o ex-prefeito do Município de Cururupu, José
Francisco Pestana, por atos de violação à Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/92) e condenou o
ex-prefeito a devolver o valor de R$ 410.854,29 em prejuízos causados ao erário municipal com a não
comprovação de despesas com pessoal.

A sentença concedeu, parcialmente, pedido do Ministério Público em Ação Civil por Improbidade Administrativa,
com pedido de liminar de indisponibilidade de bens em nome do ex-prefeito e da esposa dele, A. R. M. e
ressarcimento de dano causado ao erário municipal, ajuizada pelo Ministério Público estadual.

As penas incluem, ainda, a perda da função pública caso esteja em exercício; à suspensão dos direitos políticos
pelo período de sete anos; o pagamento de multa civil equivalente a dez vezes o valor da remuneração mensal
recebida quando prefeito, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês e a proibição de contratar com o
poder público ou receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por cinco anos.

Na sentença, o juiz também concedeu medida cautelar de bloqueio e sequestro de bens em nome do ex-prefeito
solicitado pelo Ministério Público, mas negou igual medida em relação à esposa dele, por ela não fazer parte do
processo.

Na análise dos autos, o juiz avaliou que o réu cometeu diversas irregularidades: abertura de créditos adicionais
suplementares (R$ 7,1 milhões) sem decreto e sem fonte de recursos; arrecadação de tributos de competência
do município (IPTUM ITBI E IRRF) em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
irregularidade quanto ao percentual de aplicação da folha de pagamento acima do limite constitucional em
desacordo com a LRF; ausência de procedimento licitatório e, ainda, diversas irregularidades em procedimento
licitatório.

“Restou amplamente comprovado nos autos a incidência dessas violações legais”, conclui o magistrado.

(CGJ)
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Eleitos desembargadores que vão comandar o Poder Judiciário no
Maranhão

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (04), os membros da Mesa Diretora do
Judiciário maranhense para o biênio 2018/2019. O presidente eleito pela Corte foi o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos. Para o cargo de vice-presidente, o mais votado foi o desembargador Lourival de
Jesus Serejo. E para o cargo de corregedor-geral da Justiça foi eleito o desembargador Marcelo Carvalho Silva.
A sessão contou com a presença de todos os 27 desembargadores do Tribunal. Os novos membros tomarão
posse no dia 15 de dezembro.

Na primeira votação da sessão plenária administrativa, os desembargadores Nelma Sarney e Joaquim
Figueiredo aceitaram concorrer à vaga de presidente, atendendo à pergunta feita pelo atual presidente,
desembargador Cleones Cunha. O nome de Marcelo Carvalho constou na lista apenas para compor, já que o
próprio desembargador pediu para não ser votado. Os membros da Corte, então, escolheram seus candidatos
por meio de votação secreta.

O desembargador Antônio Bayma Araújo, decano do Judiciário estadual, foi convidado pelo presidente do TJMA
para apurar o resultado. Joaquim Figueiredo obteve 16 votos, contra dez destinados à Nelma Sarney e um voto
em branco.

Na eleição seguinte, os desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues concorreram ao cargo de
vice-presidente do Tribunal de Justiça. Raimundo Barros aceitou entrar na lista apenas para compor. O
resultado final foi de 18 votos para Serejo, oito para Rodrigues e um voto em branco.

Por fim, foi escolhido o novo corregedor-geral da Justiça. Marcelo Carvalho se declarou candidato, e Paulo
Velten, que disse ter sido anteriormente consultado por colegas para a possibilidade de concorrer, avisou que
abriria mão da candidatura em favor de Carvalho. Os desembargadores Maria das Graças Duarte e José de
Ribamar Castro aceitaram participar apenas para compor a lista. Marcelo Carvalho foi eleito com 23 votos.

O processo de eleição dos novos dirigentes do Poder Judiciário foi conduzido pelo presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Cleones Cunha. “A trajetória dos desembargadores eleitos para a Mesa Diretora no
biênio 2018/2019 é um forte indicativo de que o Poder Judiciário do Maranhão permanecerá alçado à situação
de destaque no cenário nacional”, frisou.

O presidente eleito para o biênio 2018/2019, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, agradeceu aos colegas pela
eleição que se deu conforme os princípios de harmonia e respeito e as regras do Estado Democrático de Direito.

Ele afirmou que pretende atuar numa gestão em conjunto com os colegas, imprensa, órgãos da Justiça como
Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados e com os Poderes Executivo e Legislativo, dando
continuidade ao trabalho do atual presidente da Corte, desembargador Cleones Cunha, principalmente



buscando a melhoria das condições de trabalho da Justiça de 1º Grau.

“Pretendemos fazer uma administração em sintonia com os magistrados e servidores, que traga benefícios
significativos para a sociedade, dialogando com os jurisdicionados pelos diversos canais de comunicação do
Poder Judiciário, entre eles a Rádio Web Justiça do Maranhão”, afirmou.

O corregedor-geral da Justiça eleito, desembargador Marcelo Carvalho, também agradeceu aos pares pela
confiança, afirmando que o exercício do cargo de corregedor-geral sempre foi um sonho em sua carreira, tendo
atuado como juiz corregedor por oito anos.

Ele parabenizou os corregedores anteriores pelo trabalho, afirmando que vai trabalhar para dar continuidade
aos projetos e iniciativas, em parceria com os juízes, Associação dos Magistrados, Ministério Público,
Defensoria Pública, Sindicato dos Servidores e, principalmente, a sociedade, em respeito ao compromisso da
Corregedoria de fazer com que o cidadão receba aquilo que espera da Justiça.

“É um grande momento para o Poder Judiciário, de renovação da Casa Administrativa e em respeito ao
princípio democrático da eleição”, observou.

O novo vice-presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, disse que a nova composição da Mesa
Diretora representa o renascimento de esperança e de nova responsabilidade aos gestores eleitos, que deverão
se adaptar ao desafio de governança frente à crescente judicialização. “Temos uma grande responsabilidade
com o acesso, aprimoramento e modernização da Justiça”, avaliou.

Ouvidor – O futuro corregedor-geral, desembargador Marcelo Carvalho, indicou para o cargo de diretor-geral
do Fórum de São Luís, o juiz José Edilson Caridade, teve o nome aclamado.

O presidente eleito, desembargador Joaquim Figueiredo, convidou o desembargador Ricardo Duailibe para
continuar à frente da Ouvidoria do Judiciário. Duailibe agradeceu o convite, mas lembrou que, regimentalmente,
não poderia ser reconduzido ao cargo. O novo presidente convidou, então, o desembargador José Luiz Almeida,
presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, que aceitou o cargo. O desembargador João Santana foi
convidado e aceitou o cargo de vice-ouvidor.
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Desembargador José Joaquim Figueiredo é eleito novo presidente
do Tribunal de Justiça

por
 Aquiles Emir 
 -
4 de outubro de 2017 

0254

AQUILES EMIR

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos (foto) foi eleito na manhã desta quarta-feira (04)
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e irá suceder Cleones Cunha no biênio 20018/19. Ele obteve 16
votos contra 10 dados à sua concorrente, a ex-corregedora Nelma Sarney. Houve um voto em branco.

Para vice-presidente, foi eleito, por unanimidade dos votos, o desembargador Lourival Serejo.

Na abertura da sessão, já prevendo a derrota, Nelma Sarney fez um discurso emocionado no qual criticou a
quebra de uma tradição no Judiciário Maranhense, pois seria ela a presidente natural, pelo critério de
antiguidade e por já ter exercido antes o cargo de corregedora-geral.

A desembargadora disse que lamentava o fato de estar sendo rompida uma norma que perdurou por muitos
anos e acha que isto mudará o clima de convivência harmônica entre os desembargadores.

Ao fazer a leitura da lista dos que estavam aptos a ser votados, o presidente Cleones Cunha estabeleceu a
seguinte ordem: Nelma Sarney, Anildes Cruz e José Joaquim, sendo que a a segunda estava impedida de ser
eleita.

Uma comissão formada pelos desembargadores Antônio Bayma Araújo, Ricardo Dualibe e José Luís fez a
apuração dos votos que deram a vitória a Figueiredo.

http://maranhaohoje.com/author/aquiles-emir/
http://maranhaohoje.com/desembargador-jose-joaquim-figueiredo-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica/#respond
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Bárbara Soeiro realiza nesta sexta-feira, dia 6, audiência pública
sobre a lei do feminicídio

 

A vereadora de São Luís, Bárbara Soeiro (PSC), realizará audiência pública nesta sexta-feira, 6, às 10h, na
Câmara Municipal de São Luís. Com o tema "A atual conjuntura da aplicabilidade e aplicações da lei do
feminicídio", o lema será "Uma luta no combate à violência contra mulher".

O que diz a lei do feminicídio?

A lei Nº 13.104 altera o código penal para prever o feminicídio como um tipo de homicídio qualificado e incluí-lo
no rol dos crimes hediondos. Na prática, isso quer dizer que casos de violência doméstica e familiar ou
menosprezo e discriminação contra a condição de mulher, passam a ser vistos como qualificadores do crime. Os
homicídios qualificados têm pena que vai de 12 a 30 anos de detenção, enquanto os homicídios simples preveem
reclusão de 6 a 12 anos.

O que muda com a lei?

De acordo com a juíza Adriana, a lei do feminicídio traz a perspectiva de duas importantes mudanças. A
primeira delas é responder à necessidade de que sejam tomadas providências mais rigorosas em resposta aos
altíssimos índices de violência contra as mulheres no Brasil.

O QUÊ? – Audiência pública sobre a atual conjuntura da aplicabilidade da lei do feminicídio

O post Bárbara Soeiro realiza nesta sexta-feira, dia 6, audiência pública sobre a lei do feminicídio apareceu
primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/politica/barbara-soeiro-realiza-nesta-sexta-feira-dia-6-audiencia-publica-sobre-lei-do-feminicidio/
http://www.oquartopoder.com
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Eleição do TJ-MA: José Joaquim vence Nelma Sarney por 16 a 10

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos venceu a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça do

Maranhão, em disputa contra a desembargadora Nelma Sarney, na manhã desta quarta-feira (04).

 

J.J obteve 16 votos, a maioria dos membros do pleno do TJ-MA. Nelma, por sua vez, saiu derrotado com 10 votos.

Houve um voto em branco

Na mesma eleição também foi escolhido para vice-presidente o desembargador Lourival Serejo que disputou com José

Bernardo Silva Rodrigues.

O Desembargador Marcelo Carvalho foi eleito para a Corregedoria Geral.

.Com informações de Domingos Costa

 

"Não vou perseguir ninguém", diz desembargador José Joaquim após confirmada a
eleição para presidente do TJ

 
 
Em seu primeiro discurso como presidente eleito do Tribunal de Justiça, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos
(foto), que venceu a eleição desta quarta-feira (04) por 16 votos a 10, contra Nelma Sarney, mandou um recado aos seus
detratores e outros que fizeram campanha contra a sua candidatura: "não vou perseguir ninguém".

Quando começou sua fala, a concorrente já estava ausente, mas ele pediu que fosse transmitida a ela a mensagem de que
não haverá nenhum clima de inimizada.

Figueiredo dos Anjos disse que presidir o TJ sempre foi seu sonho, alimentado desde quando ingressou na magistratura, tendo
percorrido várias comarcas do interior. Ele lamentou desapontar os que pediram para desistir em nome de uma tradição, mas
havia o compromisso consigo e com vários colegas desembargadores de pleitear o cargo.

Pregando a harmonia entre os três poderes, disse que pretende manter uma relação cordial com o governador Flávio Dino
(PCdoB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho (PDT), bem como pretende aproximar o Ministério
Público, a Defensoria Pública, a OAB-MA e demais instituições da área do Direito. Garantiu também que as portas do seu

gabinete vão estar abertas para toda a sociedade. Leia reportagem em Maranhão Hoje.
 
Com informações de aquiles emir.
 

 
Cai último bastião da oligarquia: Nelma Sarney é derrotada na eleição do TJ/MA
  
A desembargadora Nelma Sarney foi derrotada pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, eleito na manhã desta quarta feira (4) o novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão para o biênio 2018/2019.

http://www.aquilesemir.com.br/2017/10/nao-vou-perseguir-ninguem-diz.html
http://www.aquilesemir.com.br/2017/10/nao-vou-perseguir-ninguem-diz.html
http://maranhaohoje.com/desembargador-jose-joaquim-figueiredo-e-eleito-presidente-do-tribunal-de-justica/


José Joaquim obteve 16 votos, contra 10 da desembargadora Nelma Sarney.
A sessão teve início às 9h, na sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Maranhão. A
posse oficial da nova mesa diretora ocorrerá em dezembro deste ano.
Nelma é casada nada menos com Ronald Sarney, irmão do ex-senador José Sarney. Nelma vem a
ser cunhada de Sarney e tia da ex-governadora Roseana Sarney.
Sarney chegou a promover uma reunião quando iniciou a pré-campanha para fazer Nelma Sarney
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele reuniu em sua casa no Calhau logo no começo
das articulações em favor de Nelma magistrados e advogados para apoiarem a candidatura da
desembargadora. O ex-senador é tido com um político com trânsito nos tribunais e por muito
tempo foi considerado influente no judiciário maranhense. Desta vez foi derrotado com a
candidatura da cunhada.
A perda do comando do TJ é mais uma derrota humilhante para o grupo Sarney e um duro golpe
nas pretensões da família em voltar ao poder em 2018.
Com informações de Jhon Cutrim
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Comarca de Coroatá realiza casamentos comunitários nesta quinta-feira (05)
26 casais de baixa renda vão selar a união civil

04/10/2017 10h16 

Reprodução/Coroatá na TV (Arquivo Julho de 2016)
O juiz Francisco Ferreira Lima (2ª Vara de Coroatá) preside, na quinta-feira, 5 de outubro, a realização de duas
cerimônias de casamento comunitário gratuito, destinadas a selar a união civil de 126 casais de baixa renda
residentes na Comarca de Coroatá e no Termo Judiciário de Peritoró.

As solenidades serão realizadas na sede, Coroatá, no auditório do Complexo Educacional do Ensino
Fundamental (Avenida da Bandeira, Centro), às 8h, com 85 casais e no termo de Peritoró, na Igreja Rainha (Rua
Santo Antonio, s/nº, bairro Filipinho), às 17h, com 41 casais.

As inscrições dos casais foram feitas no período de 30 de agosto a 20 de setembro, em parceria do Judiciário
local com o Cartório do 2º Ofício de Coroatá e o Cartório do Ofício Único de Peritoró, onde tramitaram os
processos de habilitação dos noivos.

Acompanhe o Pirapemas.com também pelo Twitter™ e pelo Facebook
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José Joaquim é o novo presidente do TJMA

O juiz José Joaquim foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A eleição aconteceu
na manhã desta quarta-feira (4), na sede do Tribunal, localizado no Centro de São Luís. José Joaquim Figueroa
dos Anjos venceu Nelma Sarney por 16 x 10, sendo que teve um voto em branco. O novo presidente do TJMA
comandará o Judiciário maranhense no biênio 2018/2019. 
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Ex-prefeito de Cururupu vai ter que ressarcir dano causado ao município
|    DA ASSCOM TJMA
Ex-prefeito de Cururupu vai ter que ressarcir dano causado ao município
O juiz Douglas Lima da Guia, da comarca de Cururupu, condenou o ex-prefeito do Município de Cururupu, José
Francisco Pestana, por atos de violação à Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/92) e condenou o
ex-prefeito a devolver o valor de R$ 410.854,29 em prejuízos causados ao erário municipal com a não
comprovação de despesas com pessoal.

A sentença concedeu, parcialmente, pedido do Ministério Público em Ação Civil por Improbidade Administrativa,
com pedido de liminar de indisponibilidade de bens em nome do ex-prefeito e da esposa dele, A. R. M. e
ressarcimento de dano causado ao erário municipal, ajuizada pelo Ministério Público estadual.

As penas incluem, ainda, a perda da função pública caso esteja em exercício; à suspensão dos direitos políticos
pelo período de sete anos; o pagamento de multa civil equivalente a dez vezes o valor da remuneração mensal
recebida quando prefeito, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês e a proibição de contratar com o
poder público ou receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por cinco anos.

Na sentença, o juiz também concedeu medida cautelar de bloqueio e sequestro de bens em nome do ex-prefeito
solicitado pelo Ministério Público, mas negou igual medida em relação à esposa dele, por ela não fazer parte do
processo.

Na análise dos autos, o juiz avaliou que o réu cometeu diversas irregularidades: abertura de créditos adicionais
suplementares (R$ 7,1 milhões) sem decreto e sem fonte de recursos; arrecadação de tributos de competência
do município (IPTUM ITBI E IRRF) em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
irregularidade quanto ao percentual de aplicação da folha de pagamento acima do limite constitucional em
desacordo com a LRF; ausência de procedimento licitatório e, ainda, diversas irregularidades em procedimento
licitatório.

“Restou amplamente comprovado nos autos a incidência dessas violações legais”, conclui o magistrado.


