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TJ-MA prepara edital de R$ 11,7 milhões para contratação de
motoristas

O Tribunal de Justiça do Maranhão adapta uma licitação de R$ 11,7 milhões para contratação de serviços
terceirizados e continuados de motorista, pelo período de 12 meses. O pregão deveria ter acontecido desde o
dia 26 de janeiro último, mas foi suspenso para readequação do Termo de Referência do edital, a pedido do
Setor de Transporte da Corte.

A previsão de contratação, segundo o documento, é de 156 motoristas e mais um encarregado, para
supervisionar os condutores. Dentre as atribuições do cargo está a de conduzir veículos oficiais de transporte
de autoridades, servidores e outros indicados pelo setor onde estiver alocado, assim como documentos,
materiais e expedientes diversos.

Em novembro de 2010, os desembargadores decidiram por acabar com mais de 30 cargos de Auxiliar Judiciário,
especialidade motorista. Com a extinção da função, que impede a realização de concurso público para
preenchimento das vagas, restaram poucos motoristas ainda efetivos.

Segundo levantamento feito pelo ATUAL7 no Portal de Transparência da Corte, a diferença de valor entre a
previsão de gastos da licitação atual e o último contrato fechado pelo tribunal para o mesmo objeto - que inclui
ainda serviços de motoboy -, é de mais de R$ 7,2 milhões. Este contrato, inclusive, ainda está em vigência, com
prazo de encerramento no mês de maio próximo. A terceirizada é a Atlântica Serviços Gerais Ltda.

Há ainda outros dois contratos de serviços de motoristas em vigência, de R$ 3,5 milhões e R$ 5,2 milhões, com
a Gestor Serviços Empresariais Ltda, mas que incluem outras funções, como copeiro, ascensorista, auxiliar der
serviços gerais, jardineiro, recepcionista, operador de máquina copiadora, garçom, carregador, encarregado de
serviços gerais, cuidador e até cozinheiro.

Outro lado
Ao ATUAL7, o TJ alegou ser fundamental a contratação, “uma vez que o Poder Judiciário Maranhense possui em
seu quadro de servidores, reduzido número de motoristas efetivos, em relação ao quantitativo de veículos
pertencentes ao Tribunal de Justiça. Sendo a terceirização dos serviços de motorista entendida pela
Administração Pública como a forma mais eficaz, econômica e eficiente para a manutenção dos serviços comuns
e continuados de logística de transportes, serviços estes que não pertencem à atividade fim do Judiciário,
todavia, são de grande importância para a prestação jurisdicional de qualidade”.

Ainda de acordo com o tribunal, “o cargo de Auxiliar Judiciário, especialidade motorista, encontra-se extinto dos
quadros de servidores do Poder Judiciário, ficando desta maneira indispensável à contratação de serviços
terceirizado para a condução dos veículos do Poder Judiciário Maranhense”.
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Assembleia Legislativa do MA abre trabalhos de 2018 na
segunda-feira

Este é o último ano dos 42 mandatos de deputados estaduais iniciados em 2015

03/02/2018 09h04min - Atualizado em 03/02/2018 09h05min

Às 17 horas da próxima segunda-feira 5, a Assembleia Legislativa do Maranhão se reúne em sessão solene para
inaugurar a 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura e assistir à leitura da mensagem que o governador Flávio
Dino (PCdoB) enviará ao Parlamento com um panorama de seu governo e de suas metas para o ano que se
inicia.

A solenidade marca a retomada dos trabalhos do Legislativo estadual após o recesso parlamentar.

TV Assembleia e Rádio Assembleia farão, conjuntamente, a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura e da
sessão solene e a Agência Assembleia publicará notícias, vídeos e fotos em tempo real, nas redes sociais da
Casa.

Depois de lida a mensagem governamental, é a vez da presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, fazer sua apresentação para 2018. Em seguida, deve falar o
presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB). Os demais parlamentares não fazem uso da palavra.

Este é o último ano dos 42 mandatos de deputados estaduais iniciados em 2015.

TUDO SOBRE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA
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Desembargador manda advogado voltar a estudar e sugere
cassação de registro

05/02/2018 00:00:00

Uma decisão judicial encaminhada à Comarca de Buriticupu referente a um pedido liminar de habeas corpus
impetrado pelo advogado Valter Bonfim Teíde Bezerra Filho pedindo a liberação de um veículo roubado de
propriedade do senhor Deuzimar Ferreira de Sousa está causando um rebuliço no meio jurídico.

Tudo por que o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Jaime Ferreira de Araújo, afirmou
categoricamente que o advogado responsável pelo pedido é despreparado e precisaria passar por uma nova
prova da OAB sugerindo ao presidente da instituição, Thiago Diaz, a cassação do registro do mesmo e
solicitando que todas as peças do processo sejam impressas e encaminhadas a OAB-MA.

"Rui Barbosa, se fosse vivo, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria profissional deste
impetrante", diz o desembargador Jaime se referindo ao advogado Valter Bonfim.

Fonte: Blog do Minard
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VOLTA AOS TRABALHOS NESTA
SEGUNDA-FEIRA(5)

fevereiro 05, 2018  Augusto joao barcelo  Comentários

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (05), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h.
A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual.
A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas.
A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).
Programação:
16h – Hasteamento das bandeiras
16H25 – Chegada do presidente
16H30 – Revista e desfile de tropas
17H – Sessão solene
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da
Assembleia nesta segunda (05)

05/02/2018 10:40:14

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), às 17h, no Plenário Nagib Hackel, a
Sessão Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.

Antes, a cerimônia de abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís, às
16h, seguida da chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), marcada para às
16h25, que passará em revista às tropas da Polícia Militar, às 16h30, e, em seguida, presidirá o desfile e a
Sessão Solene que, efetivamente, marcará a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A Sessão Solene será aberta, às 17h, com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino
(PC do B), a exemplo dos anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e
anuncia as ações a serem desenvolvidas. A mensagem do Poder Judiciário deverá ser entregue pelo novo
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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Tribunal de Justiça antecipa pagamento de retroativo para o
próximo dia 09 de Fevereiro

05/02/2018 16:50:04

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) antecipou para o dia 9 deste mês o pagamento do percentual de 5%
referente ao retroativo do reajuste salarial relativo ao mês de dezembro de 2017, cuja inclusão não ocorreu em
janeiro em decorrência do tempo exíguo para replanejamento e inclusão na folha de pagamento daquele mês.

O retroativo deveria ser incluído na folha de pagamento do mês de fevereiro, mas o presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, determinou sua antecipação para o
dia 9 deste mês.

"No labor diário, os servidores têm demonstrado compromisso com o Poder Judiciário no desenvolvimento de
suas atribuições profissionais. Reconhecendo a dedicação e empenho do nosso corpo funcional, fizemos um
esforço e determinamos a antecipação do pagamento do retroativo", explicou o presidente do TJMA.

A nova tabela de vencimentos com o reajuste foi implantada no âmbito do Poder Judiciário logo após a
publicação da Lei nº 10.772, de 29 de dezembro de 2017. O reajuste foi aprovado na Assembleia Legislativa do
Maranhão, no dia 21 de dezembro de 2017.

A aprovação teve o reforço do presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que foi
pessoalmente à Assembleia Legislativa conversar com o presidente da Casa e parlamentares estaduais, pedindo
agilidade na votação e aprovação da matéria à época.
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Desembargador humilha advogado e pede cassação de  inscrição
dele da OAB/MA

05/02/2018 14:27:27

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu uma decisão, em seu
último plantão judiciário, que está gerando polêmica no meio jurídico.

Ao negar um pedido de habeas corpus, solicitado pelo advogado Valter Bonfim Teide Bezerra Filho em favor de
Deuzimar Ferreira de Sousa, o magistrado determinou que o presidente da seccional da OAB no Maranhão,
Thiago Diaz, submeta Valter Bonfim a uma nova prova de admissão para o exercício da atividade profissional.

E afirmou que até Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertence a mesma categoria
profissional do impetrante.

"Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da profissão,
determino que sejam impressas todas as peças do presente processo - inclusive esta decisão - a serem
encaminhados ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua Excelência mande inscrevê-lo, ex ofício,
na Escola da Advocacia para que seja submetido a uma nova prova daquela entidade. Não sendo ele aprovado
na prova de que se trata, reúna sua Diretoria para decidir se cassam ou não a Carteira daquele que ajuíza ação
temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria
profissional deste impetrante", afirmou Jaime Ferreira no seu despacho.

No pedido negado pelo desembargador, Valter Bonfim pleiteava a liberação de um veículo, pertencente a
Deuzimar Ferreira, na Comarca de Buriticupu.

Até o momento, a OAB maranhense não se pronunciou sobre o caso.

O post Desembargador humilha advogado e pede cassação de  inscrição dele da OAB/MA apareceu primeiro em
Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/02/05/desembargador-humilha-advogado-e-pede-cassacao-de-inscricao-dele-da-oab-ma/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta
segunda (5)

04/02/2018 09:20:20

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h.

A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas.

A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).

ROTEIRO

16h - HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS

16H25 - CHEGADA DO PRESIDENTE

16H30 - REVISTA E DESFILE DA TROPA

17H - SESSÃO SOLENE
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Ricardo Duailibe e Cleones Cunha comandarão as
eleições no Maranhão

05/02/2018 08:31:53

Repórter Tempo- Empossados em sessão especial de Tribunal Regional Eleitoral realizada na sexta-feira (2),
nos cargos respectivos de presidente e vice-presidente e corregedor-eleitoral, desembargadores Ricardo
Duailibe e Cleones Cunha vão comandar as eleições gerais de outubro no Maranhão. Eles recebem uma
máquina azeitada, com regras bem definidas, mas o sucesso do processo eleitoral, no qual os quase cinco
milhões de eleitores maranhenses votarão para presidente da República, governador, dois senadores, 18
deputados federais e 42 deputados estaduais. Ricardo Duailibe é cristão novo na seara eleitoral, mas já tem
tempo suficiente como desembargador para assimilar corretamente o funcionamento da máquina eleitoral e,
assim, assegurar que ela funcione dentro das regras e sem falhas. Para isso, tem como vice-presidente e
corregedor geral o desembargador Cleones Cunha, um veterano com participação eficiente nos mais diversos
segmentos da seara judiciária, já tendo exercido o cargo de corregedor eleitoral há vários anos e, mais
recentemente, a presidência do Poder Judiciário, o que lhe dá autoridade para comandar a corregedoria
eleitoral com eficiência e sem qualquer problema.

Duailibe e Cleones Cunha terão a responsabilidade de comandar o processo de instalação nas milhares de
sessões eleitorais espalhadas nas mais diversas zonas que formam o mapa eleitoral do Maranhão e nas quais
deverão comparecer os quase cinco milhões de eleitores que, com as suas escolhas, desenharão o cenário
político do Maranhão e do País a partir de janeiro do ano de 2019. A importância da posse da nova Mesa do
TRE/MA foi medida pela presença do governador Flávio Dino (PCdoB), do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto e pelo presidente do Poder Judiciário, desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos.
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OAB-MA repudia atitude ofensiva de desembargador contra
advogado

O presidente da Ordem dos advogados do Brasil Seccional Maranhão, Thiago Diaz, emitiu nota de repúdio na
tarde desta segunda-feira (5) após notícia publicada pelo Blog mostrando uma decisão assinada pelo
Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Jaime Ferreira de Araújo, onde ele afirmou
categoricamente que o advogado Valter Bonfim Teíde Bezerra Filho, responsável por um pedido de ‘habeas
corpus’ a um veículo, é despreparado e precisaria passar por uma nova prova da OAB sugerindo ao presidente
da instituição a cassação do registro do mesmo e solicitando que todas as peças do processo sejam impressas e
encaminhadas a OAB-MA. (Reveja)

Abaixo a nota de repúdio assinada por Thiago Diaz.

A OAB Maranhão, na manhã de hoje, tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar, outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada
a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.

Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das
normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.



É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.

Thiago Roberto Moraes Diaz
Presidente da Seccional Maranhão da OAB
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Desembargador manda advogado refazer prova da OAB
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O Desembargador Jaime Ferreira de Araújo, ficou preocupado com a atitude de um advogado que entrou com
um pedido de Habeas Corpus para liberar um carro. O Jaime Araújo nega o pedido, pois, Habeas Corpus é para
liberar ser humano e não veículo.

Por fim, o Desembargador verifica que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o
exercício da profissão. E encaminha ao Presidente da Seccional da OAB, para que o advogado seja submetido a
uma nova prova da entidade.Não sendo ele aprovado na prova de que se trata, diz para reunir a Diretoria para
decidirem se cassam ou não a carteira daquele que ajuíza  ação temerária.
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A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), às 17h, no Plenário Nagib Hackel, a
Sessão Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
 
Antes, a cerimônia de abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís, às
16h, seguida da chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), marcada para às
16h25, que passará em revista às tropas da Polícia Militar, às 16h30, e, em seguida, presidirá o desfile e a
Sessão Solene que, efetivamente, marcará a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual.
 
A Sessão Solene será aberta, às 17h, com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino
(PC do B), a exemplo dos anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e
anuncia as ações a serem desenvolvidas. A mensagem do Poder Judiciário deverá ser entregue pelo novo
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
 
 
O QUE: Sessão Solene de abertura dos trabalhos Legislativos
DATA: 5 de Janeiro de 2018, a partir das 16h
LOCAL: Assembleia Legislativa do Maranhão
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Que 'mijada'!
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Repercute muito na imprensa a "mijada" que o desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), deu em um advogado do interior do Estado num despacho ao decidir acerca de um
processo em que o membro da OAB-MA pedia a liberação de um veículo apreendido. O defensor protocolou
um habeas corpus, pedido considerado equivocado pelo magistrado, que registrou isso na sua decisão. O
desembargador declarou, no despacho, que o advogado "não detém conhecimentos mínimos para o exercício da
profissão" e chegou a sugerir que a OAB-MA o inscreva "na Escola da Advocacia" para que seja submetido a um
novo Exame de Ordem.

– Confira o trecho abaixo:
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Ano no Legislativo do Maranhão começa na segunda-feira.

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (05), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h. A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São
Luís e, logo após, com a chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará
em revista às tropas da Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente
marcará o início dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual. A sessão será aberta com a leitura da Mensagem
Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos anos anteriores, na qual o Governo do Estado
presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem desenvolvidas. A mensagem do Poder Judiciário
também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador
José Joaquim Figueiredo dos Anjos. De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se
reúne em Sessão Ordinária, anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de
dezembro. Cada período de quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura,
que se divide em quatro Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).
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Presidente da Assembleia prestigia posse dos novos dirigentes do
TRE

 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), prestigiou, na
tarde desta sexta-feira (02), a Sessão Solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA). Foram empossados o presidente, o
vice-presidente e o corregedor da Corte da Justiça Eleitoral, respectivamente, os
desembargadores Ricardo Thadeu Bugarin Duaillibe e Cleones Cunha Carvalho, para o biênio
2018/2019.

Na oportunidade, Othelino Neto desejou êxito aos novos dirigentes na missão de extrema
importância que desempenharão, qual seja de presidir as eleições deste ano. "São dois
magistrados de larga experiência e de uma longa carreira de serviços prestados à Justiça
maranhense e, certamente, vão conduzir bem os trabalhos da Justiça Eleitoral no biênio
2018/2019", destacou.

Por sua vez, o governador Flávio Dino (PC do B) afirmou que seu governo respeita
plenamente a independência dos poderes e que por isso fazia questão de estar presente, na
função de chefe do Executivo Estadual, prestando esse reconhecimento à importância do
Poder Judiciário do Maranhão, em especial à Justiça Eleitoral.
"Tenho confiança que será uma eleição bem dirigida, bem conduzida, da minha parte uma
eleição em paz, marcada pelo debate de ideias. A Justiça Eleitoral é guardiã da soberania do
voto popular e, por isso, terá um papel relevante a desempenhar, para que a democracia
volte a sua plenitude e se reafirme", salientou o governador.

O deputado Zé Inácio Rodrigues (PT) também marcou presença na cerimônia. Durante a
solenidade, ele ressaltou a sintonia que existe entre os poderes constituídos no Estado do
Maranhão.

DESAFIO DA JUSTIÇA ELEITORAL

"O desafio é fazer com que possamos garantir, no dia 7 de outubro de 2018, uma eleição
tranquila, de forma pacífica, e, principalmente, que a vontade do eleitor consciente seja
respeitada; tudo com absoluta transparência porque é um momento único para que o eleitor
brasileiro mude esse estado de coisas, sabendo escolher bem os nossos futuros
representantes, tanto no Congresso como os que vão dirigir os destinos dos estados", afirmou
o presidente Ricardo Duaillibe.



Cleones Cunha disse se sentir satisfeito em retornar ao TRE, onde há 20 anos exerceu o
cargo de corregedor eleitoral por quatro anos. "Vou fazer de tudo, junto com o presidente,
para que a eleição deste ano seja tranquila com respeito às leis. Esse é o sentimento que
move todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão", acrescentou.

HOMENAGEADOS COM MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL

A cerimônia de posse dos novos dirigentes do TRE/MA foi marcada pela entrega da Medalha
do Mérito Eleitoral - Artur Quadros Colares Moreira, maior comenda dessa Corte, destinada
a pessoas e instituições que prestam relevantes serviços à Justiça Eleitoral. Foram
agraciados o presidente do TRE/SP, desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin; o
presidente do TRE/MT e presidente do Colégio de Presidentes de TREs (COPTREL),
desembargador Márcio Vidal; o membro substituto do TRE/MA, juíza Suely de Oliveira
Santos Feitosa e o advogado presidente do Colégio de Juristas de Tribunais Eleitorais
(COPEJE), Telson Luís Cavalcante Ferreira.

Compuseram, ainda, a mesa dos trabalhos da Sessão Solene do TRE/MA o presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos;
o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior (PDT); o presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção Maranhão, Thiago Diaz; o Diretor da Escola Judiciária Eleitoral, o juiz
federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira; os juízes Júlio César Lima Praseres e Itaércio
Paulino da Silva; o Ouvidor Eleitoral, Eduardo José Moreira, o desembargador presidente do
TRE/MT e do Colégio de Presidentes de TREs, Márcio Vidal, e o presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos.
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OAB-MA repudia desembargador que mandou advogado refazer
Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, emitiu há pouco uma nota oficial repudiando o
desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribuna de Justiça do Maranhão, que mandou um advogado
refazer o Exame de Ordem num despacho judicial.

No documento, o magistrado negou pedido do defensor pela liberação de um veículo.

O advogado protocolou um habeas corpus para pedir a entrega do carro (saiba mais).

Abaixo a nota:

*NOTA DE REPÚDIO*

A OAB Maranhão, na manhã de hoje, tomou conhecimento de uma decisão judicial, cujo teor, amplamente
divulgado em redes sociais e blogs, contém evidentes excessos, em que um Desembargador, extrapolando suas
atribuições, recomenda a cassação do registro de determinado advogado, o que não se coaduna com os limites
éticos e jurídicos esperados de uma decisão judicial, a qual deveria se ater ao objeto do processo e aos limites
de suas atribuições e competência.

As decisões judiciais são para serem cumpridas ou contra elas se manejar o recurso cabível, por mais
inadequadas, antijurídicas ou teratológicas que sejam. No entanto, a partir do momento em que ela transborde
o limite do seu conteúdo e do objeto processual e traga a público uma situação de ofensa à advocacia, a OAB
exerce, portanto, por meio desta nota, e sem prejuízo da abertura, já determinada, de processo de desagravo
público, e dos demais procedimentos judiciais e administrativos cabíveis, seu mister na defesa da coerência
institucional, não admitindo elementos que violem as prerrogativas dos advogados e advogadas, assim como
venha externar elementos de ofensa à classe ou à instituição.

Destarte, da mesma forma que a Ordem dos Advogados do Brasil não se pronuncia sobre erros técnicos
eventualmente cometidos por magistrados ou quaisquer servidores públicos, por mais crassos que possam ser,
não suscitando suas inscrições na escola de magistratura ou órgão correlato, não admite que qualquer
magistrado se arvore no direito, que não possui, de atacar a capacidade técnica de qualquer advogada ou
advogado Maranhense.

De bom alvitre sopesar, outrossim, que sendo Autarquia Federal, a Seccional Maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil não admite que venha a ser, a público, interpelada sem o devido processo legal ou instada
a fazer ou deixar alguma coisa senão por ordem judicial emanada por Juízo competente, no caso, a Justiça
Federal do Brasil e Tribunais Superiores.

Nesses tempos hodiernos, em que as relações sociais e institucionais no Brasil estão sofrendo sistemáticos
ataques desarrazoados, impõe-se, principalmente ao Poder Judiciário, guardião que é da Constituição e das

http://gilbertoleda.com.br/2018/02/05/no-ma-desembargador-manda-oab-submeter-advogado-novo-exame-de-ordem/


normas legais, parcimônia e cautela em suas decisões, enaltecendo os aspectos formais e sóbrios em detrimento
da adjetivação, do exagero, do rebuscamento, dos excessos e de violação das tênues linhas que sustentam todo
o sistema interrelacional da sociedade brasileira.

É com firmeza, portanto, que OAB/MA repudia e repudiará qualquer comportamento ou conduta, institucional
ou humana, que se envergue de excessos e teratologias, bem como viole a intimidade de qualquer advogado ou
advogada, que viole suas prerrogativas ou que os exponha publicamente ao vexame, colocando-se sempre na
defesa do Estado Brasileiro, da Democracia, da República, das Instituições e da paz social.

The post OAB-MA repudia desembargador que mandou advogado refazer Exame de Ordem appeared first on
Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/02/05/oab-ma-repudia-desembargador-que-mandou-advogado-refazer-exame-de-ordem/
http://gilbertoleda.com.br
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No MA, desembargador manda OAB submeter advogado a novo
Exame de Ordem
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O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), deu um polêmico
despacho ao decidir um processo em que um advogado pedia a liberação de um veículo apreendido.

O defensor protocolou um habeas corpus, pedido considerado equivocado pelo magistrado, que registrou isso
na sua decisão.

Até aí, tudo bem.

O problema foi a forma como Jaime Ferreira fez isso.

O desembargador declarou, no despacho, que o advogado "não detém conhecimentos mínimos para o exercício
da profissão" e chegou a pedir que a OAB-MA o inscreva "na Escola da Advocacia" para que ele seja submetido
a um novo Exame de Ordem.

Veja:

"Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da profissão,
determino que sejam impressas todas as peças do presente processo - inclusive esta decisão - a serem
encaminhados ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua Excelência mande inscrevê-lo, ex ofício,
na Escola da Advocacia para que seja submetido a uma nova prova daquela entidade. Não sendo ele aprovado
na prova de que se trata, reúna sua Diretoria para decidir se cassam ou não a Carteira daquele que ajuíza ação
temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria
profissional deste impetrante".

The post No MA, desembargador manda OAB submeter advogado a novo Exame de Ordem appeared first on
Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/02/05/no-ma-desembargador-manda-oab-submeter-advogado-novo-exame-de-ordem/
http://gilbertoleda.com.br
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Desembargador esculacha advogado e manda OAB/MA submetê-lo
a nova prova

05/02/2018 11:51:16

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu uma decisão, em seu
último plantão judiciário, que está gerando polêmica no meio jurídico.

Ao negar um pedido de habeas corpus, solicitado pelo advogado Valter Bonfim Teide Bezerra Filho em favor de
Deuzimar Ferreira de Sousa, o magistrado determinou que o presidente da seccional da OAB no Maranhão,
Thiago Diaz, submeta Valter Bonfim a uma nova prova de admissão para o exercício da atividade profissional.

E afirmou que até Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertence a mesma categoria
profissional do impetrante.

"Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da
profissão, determino que sejam impressas todas as peças do presente processo - inclusive esta
decisão - a serem encaminhados ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua Excelência
mande inscrevê-lo, ex ofício, na Escola da Advocacia para que seja submetido a uma nova prova
daquela entidade. Não sendo ele aprovado na prova de que se trata, reúna sua Diretoria para decidir
se cassam ou não a Carteira daquele que ajuíza ação temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria
vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria profissional deste impetrante", afirmou Jaime
Ferreira no seu despacho.

No pedido negado pelo desembargador, Valter Bonfim pleiteava a liberação de um veículo, pertencente a
Deuzimar Ferreira, na Comarca de Buriticupu.

Até o momento, a OAB maranhense não se pronunciou sobre o caso.

The post Desembargador esculacha advogado e manda OAB/MA submetê-lo a nova prova appeared first on Blog
do Gláucio Ericeira.

http://www.glaucioericeira.com.br/2018/02/desembargador-esculacha-advogado-e-manda-oab-ma-submete-lo-nova-prova/
http://www.glaucioericeira.com.br
http://www.glaucioericeira.com.br
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta
segunda (5)
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A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h.

A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas.

A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).

ROTEIRO

16h - HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS

16H25 - CHEGADA DO PRESIDENTE

16H30 - REVISTA E DESFILE DA TROPA

17H - SESSÃO SOLENE
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Sem pressão, a Assembleia Legislativa inicia suas atividades
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Ao contrário do Congresso Nacional que inicia seus trabalhos, nesta segunda-feira (5), pressionado pelo Palácio
do Planalto e pelas urnas como proceder com a reforma da Previdência, a Assembleia Legislativa do Maranhão
começa sua jornada, hoje, às 16h, em clima de harmonia com o Poder Executivo e presidida pelo deputado
Othelino Neto, um militante do PCdoB aliado do governador Flávio Dino (PCdoB).

Pela primeira vez na história política do Estado, o Poder Legislativo e o Poder Executivo estão sendo dirigidos
pelo Partido Comunista do Brasil e tudo indica que as demanda do Palácio dos Leões não enfrentarão
obstáculos para serem deliberadas pelo plenário. A bancada governista contar com pelo menos 34 deputados
nas votações em plenário, enquanto a oposição deve ficar restrita a oito parlamentares.

A exemplo de anos anteriores, o Palácio dos Leões deverá aprovar suas proposições. Apesar do ano eleitoral,
são fortes os comentários nos bastidores da eleição de que os dois poderes continuarão vivendo em harmonia,
até por conta da afinidade política entre o presidente Othelino com o governador Flávio Dino.

Na sessão de abertura dos trabalhos será lida a mensagem governamental pelo próprio governador Flávio Dino,
que deverá fazer uma prestação de conta dos trabalhos realizados ao longo dos três primeiros anos de
administração e anunciará novas ações a serem desenvolvidas na reta final deste mandato que encerra dia 31
de dezembro e que deverá ser renovado em outubro próximo, segundo revelam as pesquisas de opinião pública.

Na mesma sessão solene que dará inicio a abertura do ano legislativo, será entregue também ao presidente
Othelino Neto a mensagem do Poder Judiciário pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Será a primeira sessão comandada oficialmente pelo novo presidente da Casa, visto que sua posse, decorrente
do falecimento do deputado Humberto Coutinho no inicio de janeiro de 2018, ocorreu num ato solene realizado
no gabinete da Presidência, por conta do recesso parlamentar que encerrar hoje.
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta
segunda (5)
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A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h.

A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas.

A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).

ROTEIRO

16h – HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS

16H25 – CHEGADA DO PRESIDENTE

16H30 – REVISTA E DESFILE DA TROPA

17H – SESSÃO SOLENE
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta
segunda (5)?

03/02/2018 00:00:00

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia está
marcado para as 16h.

A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos trabalhos
do Poder Legislativo Estadual.

A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas. 
 
A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
 
De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).
 
ROTEIRO: 16h - HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS; 16H25 - CHEGADA DO PRESIDENTE; 16H30 - REVISTA E DESFILE
DA TROPA; 17H - SESSÃO SOLENE.
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Presidente da Assembleia prestigia posse dos novos dirigentes do
TRE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), prestigiou, na tarde desta
sexta-feira (02), a Sessão Solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
(TRE/MA). Foram empossados o presidente, o vice-presidente e o corregedor da Corte da Justiça Eleitoral,
respectivamente, os desembargadores Ricardo Thadeu Bugarin Duaillibe e Cleones Cunha Carvalho, para o
biênio 2018/2019.

Na oportunidade, Othelino Neto desejou êxito aos novos dirigentes na missão de extrema importância que
desempenharão, qual seja de presidir as eleições deste ano. “São dois magistrados de larga experiência e de
uma longa carreira de serviços prestados à Justiça maranhense e, certamente, vão conduzir bem os trabalhos
da Justiça Eleitoral no biênio 2018/2019”, destacou.

Por sua vez, o governador Flávio Dino (PC do B) afirmou que seu governo respeita plenamente a independência
dos poderes e que por isso fazia questão de estar presente, na função de chefe do Executivo Estadual,
prestando esse reconhecimento à importância do Poder Judiciário do Maranhão, em especial à Justiça Eleitoral.
“Tenho confiança que será uma eleição bem dirigida, bem conduzida, da minha parte uma eleição em paz,
marcada pelo debate de ideias. A Justiça Eleitoral é guardiã da soberania do voto popular e, por isso, terá um
papel relevante a desempenhar, para que a democracia volte a sua plenitude e se reafirme”, salientou o
governador.

O deputado Zé Inácio Rodrigues (PT) também marcou presença na cerimônia. Durante a solenidade, ele
ressaltou a sintonia que existe entre os poderes constituídos no Estado do Maranhão.

DESAFIO DA JUSTIÇA ELEITORAL

“O desafio é fazer com que possamos garantir, no dia 7 de outubro de 2018, uma eleição tranquila, de forma
pacífica, e, principalmente, que a vontade do eleitor consciente seja respeitada; tudo com absoluta
transparência porque é um momento único para que o eleitor brasileiro mude esse estado de coisas, sabendo
escolher bem os nossos futuros representantes, tanto no Congresso como os que vão dirigir os destinos dos
estados”, afirmou o presidente Ricardo Duaillibe.

Cleones Cunha disse se sentir satisfeito em retornar ao TRE, onde há 20 anos exerceu o cargo de corregedor
eleitoral por quatro anos. “Vou fazer de tudo, junto com o presidente, para que a eleição deste ano seja
tranquila com respeito às leis. Esse é o sentimento que move todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão”, acrescentou.

HOMENAGEADOS COM MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL

A cerimônia de posse dos novos dirigentes do TRE/MA foi marcada pela entrega da Medalha do Mérito Eleitoral
– Artur Quadros Colares Moreira, maior comenda dessa Corte, destinada a pessoas e instituições que prestam



relevantes serviços à Justiça Eleitoral. Foram agraciados o presidente do TRE/SP, desembargador Carlos
Eduardo Cauduro Padin; o presidente do TRE/MT e presidente do Colégio de Presidentes de TREs (COPTREL),
desembargador Márcio Vidal; o membro substituto do TRE/MA, juíza Suely de Oliveira Santos Feitosa e o
advogado presidente do Colégio de Juristas de Tribunais Eleitorais (COPEJE), Telson Luís Cavalcante Ferreira.

Compuseram, ainda, a mesa dos trabalhos da Sessão Solene do TRE/MA o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Junior (PDT); o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, Thiago Diaz; o Diretor
da Escola Judiciária Eleitoral, o juiz federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira; os juízes Júlio César Lima
Praseres e Itaércio Paulino da Silva; o Ouvidor Eleitoral, Eduardo José Moreira, o desembargador presidente do
TRE/MT e do Colégio de Presidentes de TREs, Márcio Vidal, e o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos.

o SEBRAE, promove JEPP Jovens Empreendedores
Primeiros Passos.
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TJ-MA oferece curso de Direito Penal e Processual Penal

Os temas selecionados têm a chancela da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura
(Enfam) e visam desenvolver competências profissionais necessárias ao aprimoramento da qualidade da
prestação jurisdicional.
Em 5 de Fevereiro de 2018
Começam na segunda-feira (5) as inscrições para o curso “Questões Controvertidas do Direito Penal e
Processual Penal”, promovido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM). Com 20 horas de
duração, terá início no dia 19 de fevereiro, na sede da escola (Rua Búzios s/n – Calhau).

São 30 vagas destinadas, prioritariamente, aos juízes em processo de vitaliciamento. A formação será
ministrada pelo desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (TJMA), que abordará aspectos polêmicos de
aplicação e interpretação da parte especial do direito penal e processual penal, fornecendo visão mais
aprofundada e específica sobre o tema.

O objetivo é oferecer ferramentas para que o magistrado possa lidar com mais segurança técnico-jurídica nas
situações mais controversas e cotidianas que envolvem essa área do direito.

CALENDÁRIO – O calendário de formação continuada da ESMAM para os juízes traz 32 novas opções de cursos
em 2018. De fevereiro a novembro estão programados 27 atividades presenciais e cinco na modalidade “à
distância”, com enfoque prático e utilização de estudos de caso.

Os temas selecionados têm a chancela da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura
(Enfam) e visam desenvolver competências profissionais necessárias ao aprimoramento da qualidade da
prestação jurisdicional.

No ano passado, a ESMAM ofertou 139 horas-aulas por magistrado, três vezes mais que a meta prevista no
planejamento estratégico da instituição, que era de 45 horas-aulas para cada juiz.
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta
segunda

05/02/2018 09:02:55

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), às 17h, no Plenário Nagib Hackel, a
Sessão Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.

Antes, a cerimônia de abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís, às
16h, seguida da chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), marcada para às
16h25, que passará em revista às tropas da Polícia Militar, às 16h30, e, em seguida, presidirá o desfile e a
Sessão Solene que, efetivamente, marcará a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A Sessão Solene será aberta, às 17h, com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino
(PC do B), a exemplo dos anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e
anuncia as ações a serem desenvolvidas. A mensagem do Poder Judiciário deverá ser entregue pelo novo
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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TJ mantém absolvição de Roseana em processo por desvio de R$
1,95 milhão

domingo, fevereiro 04, 2018 | Publicado Joceilton Gomes

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão rejeitou, nesta quinta-feira 1º, recurso do promotor
Lindonjonson Gonçalves, do Ministério Público do Maranhão, e mantiveram a absolvição da ex-governadora
Roseana Sarney (MDB) em processo por desvios de recursos, na ordem de R$ 1,95 milhão, para a construção de
hospitais.

Os votos foram proferidos, em unanimidade, pelos desembargadores Vicente de Paula Castro, José Luiz Almeida
e Guerreiro Júnior. A informação é do Blog do Gilberto Léda.

Em março do ano passado, decisão do juiz Clésio Coelho Cunha, então respondendo pela 7ª Vara Criminal de
São Luís, já havia absolvido sumariamente a emedebista, “por falta de conduta da acusada para o resultado das
ações descritas”.

Além de Roseana, outras 15 pessoas, dentre elas o ex-secretário estadual de Saúde e pré-candidato ao Palácio
dos Leões Ricardo Murad (PRP), empreiteiros, ex-secretários e membros da comissão de licitação, foram
denunciadas por Lindonjonson suposta participação nos desvios do dinheiro público.

Fraude em licitação, superfaturamento de contratos e desvio de recursos para campanhas eleitorais são
algumas das acusações.
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Desembargador esculacha advogado e manda OAB/MA submetê-lo
a nova prova

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu uma decisão, em seu
último plantão judiciário, que está gerando polêmica no meio jurídico.

Ao negar um pedido de habeas corpus, solicitado pelo advogado Valter Bonfim Teide Bezerra Filho em favor de
Deuzimar Ferreira de Sousa, o magistrado determinou que o presidente da seccional da OAB no Maranhão,
Thiago Diaz, submeta Valter Bonfim a uma nova prova de admissão para o exercício da atividade profissional.
E afirmou que até Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertence a mesma categoria
profissional do impetrante.
“Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da profissão,
determino que sejam impressas todas as peças do presente processo – inclusive esta decisão – a serem
encaminhados ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua Excelência mande inscrevê-lo, ex ofício,
na Escola da Advocacia para que seja submetido a uma nova prova daquela entidade. Não sendo ele aprovado
na prova de que se trata, reúna sua Diretoria para decidir se cassam ou não a Carteira daquele que ajuíza ação
temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria
profissional deste impetrante”, afirmou Jaime Ferreira no seu despacho.
No pedido negado pelo desembargador, Valter Bonfim pleiteava a liberação de um veículo, pertencente a
Deuzimar Ferreira, na Comarca de Buriticupu.
Até o momento, a OAB maranhense não se pronunciou sobre o caso.
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Após absolvida em primeira instância, Roseana é inocentada pelo
TJ

por Aquiles Emir - 2 de fevereiro de 2018

Após ter sido absolvida em primeira instância, pelo juiz Clésio Coelho Cunha, da 7.ª Vara Criminal de São Luís,
a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) obtve mais uma vitória na Justiça da acusação de desvio de cerca de
R$ 1,95 milhão de recursos da Saúde.

Nesta quinta-feira (1º), o Tribunal de Justiça do Maranhão manteve, por unanimidade, sua absolvição. A
acusação do Ministério Público do Maranhão afirmava que ela e outros 15 investigados – dentre eles, o
ex-secretário de Saúde Ricardo Murad (seu cunhado) – teriam utilizado o valor na campanha de 2010.

O advogado Luís Henrique Machado, que defende a ex-governadora, aponta a conclusão mais importante do
julgamento. “O Tribunal entendeu que não se pode imputar responsabilidade penal objetiva pelo simples fato de
ela estar no cargo de governadora de Estado à época. Você tem que comprovar o dolo, que ela tinha ciência, e
por meio de provas, que ela tinha ciência de qualquer eventual esquema criminoso”, afirma.

A advogada Anna Graziella Neiva, que também compõe a banca, ressalta que “as acusações não podem ser
baseadas em suposição, não podem ser baseadas em ilação”.

“Não pode, com base nessa solicitação de massa, ter um Judiciário de casuísmos. Não se pode fugir à regra.
Nós temos uma regra e não é por que há uma comoção, o Judiciário não trata de comoção, ele trata daquele
caso, precisa se aprofundar naquela discussão. Obviamente, ninguém pode ser imune ao que está acontecendo.
Todos nós, operadores do Direito, temos que estar atentos. Julga-se não o que está por aí, julga-se o que está
nos autos”, diz.

(Com dados da Istoé)
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Melhores momentos da solenidade de posse de Ricardo Duailibe no
TRE

por Aquiles Emir - 4 de fevereiro de 2018021
Compartilhar no Facebook Tweet no Twitter  

Numa solenidade que contou com as presenças, dentre outras autoridades, do governador Flávio Dino (PCdoB);
do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB); e do presidente do Tribunal de Justiça, José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, o desembargador Ricardo Dualibe foi empossado, sexta-feira (02), na presidência
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Na cerimônia foram distinguidos com a Medalha do Mérito Eleitoral Artur
Quadros Colares Moreira, o presidente do TRE-SP, Carlos Eduardo Cauduro Padin; o presidente do TRE-MT e
presidente do Colégio de Presidentes de TREs (COPTREL), Márcio Vidal; a juíza Suely de Oliveira Santos
Feitosa e o advogado presidente do Colégio de Juristas de Tribunais Eleitorais (COPEJE), Telson Luís
Cavalcante Ferreira.

Compuseram, ainda, a mesa dos trabalhos o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior (PDT); o presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA), Thiago Diaz; o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Ricardo
Felipe Rodrigues Macieira; os juízes Júlio César Lima Praseres e Itaércio Paulino da Silva; o ouvidor eleitoral,
Eduardo José Moreira, o desembargador presidente do TRE-MT e do Colégio de Presidentes de TREs, Márcio
Vidal, e o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos.
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Assembleia Legislativa volta às atividades nesta segunda-feira à
tarde

por Aquiles Emir - 5 de fevereiro de 2018

A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (05), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h.

A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas.

A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).

Programação:

16h – Hasteamento das bandeiras
16H25 – Chegada do presidente
16H30 – Revista e desfile de tropas
17H – Sessão solene
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Tribunal de Justiça mantém absolvição de Roseana Sarney

03/02/2018 11:20:03

O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve, por unanimidade, a absolvição da ex-governadora do Estado
Roseana Sarney (MDB) nesta quinta-feira (1º). A emedebista era acusada de um desvio de cerca de R$ 1,95
milhão de recursos da saúde.

Em março do ano passado, em 1ª instância, Roseana havia sido absolvida pelo juiz Clésio Coelho Cunha, da 7ª
Vara Criminal de São Luís. A acusação do Ministério Público do Maranhão afirmava que a ex-governadora e
outros 15 investigados ? entre eles, o ex-secretário de Saúde Ricardo Murad (cunhado de Roseana) ? teriam
utilizado o valor na campanha de 2010.

O advogado Luís Henrique Machado, que defende Roseana, aponta a conclusão mais importante do julgamento.

"O Tribunal entendeu que não se pode imputar responsabilidade penal objetiva pelo simples fato de ela estar no
cargo de governadora de Estado à época. Você tem que comprovar o dolo, que ela tinha ciência, e por meio de
provas, que ela tinha ciência de qualquer eventual esquema criminoso", afirma.

 A advogada Anna Graziella Neiva, que também compõe a banca, ressalta que "as acusações não podem ser
baseadas em suposição, não podem ser baseadas em ilação"."Não pode, com base nessa solicitação de massa,
ter um Judiciário de casuísmos. Não se pode fugir à regra. Nós temos uma regra e não é por que há uma
comoção, o Judiciário não trata de comoção, ele trata daquele caso, precisa se aprofundar naquela discussão.
Obviamente, ninguém pode ser imune ao que está acontecendo. Todos nós, operadores do Direito, temos que
estar atentos. Julga-se não o que está por aí, julga-se o que está nos autos", diz. 
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Desembargador manda: Advogado da OAB vai submeter a novo
Exame

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), deu um polêmico
despacho ao decidir um processo em que um advogado pedia a liberação de um veículo apreendido.

O defensor protocolou um habeas corpus, pedido considerado equivocado pelo magistrado, que registrou isso
na sua decisão.
Até aí, tudo bem.

O problema foi a forma como Jaime Ferreira fez isso.

O desembargador declarou, no despacho, que o advogado “não detém conhecimentos mínimos para o exercício
da profissão” e chegou a sugerir que a OAB-MA o inscreva “na Escola da Advocacia” para que seja submetido a
um novo Exame de Ordem.
Veja:

“Verificando que o advogado impetrante não detém conhecimentos mínimos para o exercício da profissão,
determino que sejam impressas todas as peças do presente processo – inclusive esta decisão – a serem
encaminhados ao Presidente da Seccional local da OAB, para que sua Excelência mande inscrevê-lo, ex ofício,
na Escola da Advocacia para que seja submetido a uma nova prova daquela entidade. Não sendo ele aprovado
na prova de que se trata, reúna sua Diretoria para decidir se cassam ou não a Carteira daquele que ajuíza ação
temerária, que Rui Barbosa, se vivo fosse, teria vergonha de dizer que pertenceria à mesma categoria
profissional deste impetrante”.
Fonte e Texto: Gilberto Leda 
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Judiciário realiza campanha de combate à violência contra as
mulheres

Publicado às 05/02/18 10h40

Com o objetivo de estimular o respeito aos direitos das mulheres e combater todas as formas de violência,
especialmente no período carnavalesco, o Poder Judiciário do Maranhão está realizando uma campanha por
meio de materiais de divulgação, impressos e virtuais, junto à comunidade.

O Tribunal de Justiça (TJMA) e a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA) também utilizam as redes sociais dos
órgãos para divulgar mensagens de estímulo ao respeito e ao combate de violências durante o período
carnavalesco.

O presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, recebeu a camisa da campanha
institucional e manifestou seu apoio e dos demais membros do TJMA na busca do fortalecimento das redes de
combate à violência contra as mulheres.

“Estamos unidos à Corregedoria, varas e aos demais órgãos públicos nesse trabalho, que é de muita relevância
social e precisa ser enfrentado conjuntamente pelas instituições”, avaliou.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, também manifesta preocupação em
relação à questão da violência contra as mulheres no Estado, afirmando que a Justiça trabalha para garantir
que os pedidos em favor das mulheres sejam atendidos em tempo hábil.

“No período carnavalesco são registradas muitas denúncias de agressões a mulheres, e é preciso que o Estado
atue para reduzir esse índice”, ressaltou.

 

Fonte: Ascom 


