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Justiça condena o município de Imperatriz a
indenizar em R$ 20 mil mãe e criança que sofreu
43 mordidas em creche
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O desembargador Marcelino Everton foi o
relator do processo

O Município de Imperatriz foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 15 mil, a um menino
que teria sido agredido por outras crianças numa creche vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e de R$
5 mil à mãe do garoto. A decisão foi da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

A ação na Justiça de 1º Grau foi ajuizada sob a alegação de que o menino, que tinha dois anos de idade à época,
teria sido vítima de 43 mordidas em diversos locais do corpo, causadas por outras crianças de 2 a 5 anos. O fato
ocorreu em 17 de fevereiro de 2012.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca entendeu que o Município deve ressarcir os danos morais
causados ao menino, em decorrência do não cumprimento do dever de guarda e vigilância da criança em
estabelecimento de ensino.

A sentença de primeira instância fixou o valor em R$ 25 mil, quantia a ser mantida em conta judicial de
caderneta de poupança, até que o garoto complete a maioridade civil. Contudo, entendeu ser indevida a
indenização à mãe da criança, em razão de ela não ter requerido perícia médica ou psicológica que
comprovasse eventuais sequelas em si.

O Município recorreu ao TJMA, sustentando que não existe prova da prática de conduta ilícita por seus agentes
e que não haveria dano a ser indenizado.

O relator, desembargador Marcelino Everton, disse ter ficado indiscutível, nos autos, que a integridade física da
criança foi atingida enquanto estava sob os cuidados do Município, na creche pública, à qual competia zelar por
sua integridade e não o fez.

Em relação à possibilidade de indenização a ser paga também à mãe da criança, o relator entendeu que o dano
moral, no caso, é presumido, já que o pedido é fundado na teoria do "dano reflexo" ou "dano ricochete", que se
traduz na possibilidade de os efeitos danosos do ato ilícito praticado contra determinado indivíduo atingirem
também outra pessoa.



Marcelino Everton disse que não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado em uma mãe
que deixa seu filho aos cuidados de uma creche e o "recebe" com nada menos do que 43 mordidas, atestadas
por exame de corpo de delito e lesão corporal. Em relação ao valor, disse que deve atender aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade do caso. Fixou em R$ 15 mil para a criança e R$ 5 mil para a mãe. Os
desembargadores Paulo Velten e Jaime Ferreira de Araujo concordaram com o voto do relator.

 Assessoria de Comunicação do TJMA
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IMPERATRIZ - Município é condenado a indenizar mãe e criança que sofreu 43 mordidas em creche

 

O Município de Imperatriz foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 15 mil, a um menino que teria sido
agredido por outras crianças em uma creche vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e de R$ 5 mil à mãe do garoto. A
decisão foi da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
 

A ação na Justiça de 1º Grau foi ajuizada sob a alegação de que o menino, que tinha dois anos de idade à época, teria sido

vítima de 43 mordidas em diversos locais do corpo, causadas por outras crianças de 2 a 5 anos. O fato ocorreu em 17 de fevereiro

de 2012.

 

O Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca entendeu que o Município deve ressarcir os danos morais causados ao

menino, em decorrência do não cumprimento do dever de guarda e vigilância da criança em estabelecimento de ensino.

 

A sentença de primeira instância fixou o valor em R$ 25 mil, quantia a ser mantida em conta judicial de caderneta de

poupança, até que o garoto complete a maioridade civil. Contudo, entendeu ser indevida a indenização à mãe da criança, em razão

de ela não ter requerido perícia médica ou psicológica que comprovasse eventuais sequelas em si.

 

O Município recorreu ao TJMA, sustentando que não existe prova da prática de conduta ilícita por seus agentes e que não

haveria dano a ser indenizado.

 

O relator, desembargador Marcelino Everton, disse ter ficado indiscutível, nos autos, que a integridade física da criança foi

atingida enquanto estava sob os cuidados do Município, na creche pública, à qual competia zelar por sua integridade e não o fez.

 

Em relação à possibilidade de indenização a ser paga também à mãe da criança, o relator entendeu que o dano moral, no

caso, é presumido, já que o pedido é fundado na teoria do “dano reflexo” ou “dano ricochete”, que se traduz na possibilidade de os

efeitos danosos do ato ilícito praticado contra determinado indivíduo atingirem também outra pessoa.

 

Marcelino Everton disse que não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado em uma mãe que deixa seu

filho aos cuidados de uma creche e o “recebe” com nada menos do que 43 mordidas, atestadas por exame de corpo de delito e

lesão corporal.

 

Em relação ao valor, disse que deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do caso. Fixou em R$ 15

mil para a criança e R$ 5 mil para a mãe.

 

Os desembargadores Paulo Velten e Jaime Ferreira de Araujo concordaram com o voto do relator.
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UNIMED: Justiça decide que qualquer unidade de
cooperativa tem legitimidade para figurar em
processo

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) decidiu que qualquer unidade do Sistema Unimed tem
legitimidade passiva para figurar em relação processual em que o consumidor reivindica autorização judicial para realização de
tratamento de saúde.
 

O entendimento do órgão colegiado ocorreu em julgamento de agravo de instrumento ajuizado pela Unimed Seguros Saúde,

no qual a empresa alegou não haver nenhuma comprovação da existência de vínculo jurídico que a una à paciente, não podendo

lhe ser imposta a obrigação de arcar com o ônus da cirurgia e de materiais indicados pelo médico assistente, como determinado

por decisão de primeira instância em tutela provisória.

 

São litisconsortes no processo a Unimed São Luís Cooperativa de Trabalho Médico e a Unimed Recife.

 

O desembargador João Santana (relator) disse que a alegação não prospera, já que a agravante é considerada componente

do grupo econômico Unimed. Ele citou entendimentos análogos de outros tribunais em situações semelhantes.

 

O relator acrescentou que exige-se do prestador de serviço a correta informação quanto às características e, especialmente,

restrições impostas ao consumidor, de acordo com norma do Código de Defesa do Consumidor, e apontou cláusula contratual que

aborda a possibilidade de, apesar de o vínculo ser com a Unimed São Luís, ser o usuário atendido por outra unidade do Sistema

Unimed.

 

Com base nisso, Santana entendeu que não há, no recurso ajuizado, comprovação de que a Unimed Seguros Saúde não se

inclua entre as cooperativas pertencentes ao Sistema Unimed, e, desta forma, ser qualificada como parte ilegítima para figurar no

polo passivo da relação processual.

 

Por fim, o relator frisou que a decisão agravada imputou a responsabilidade pelo ônus, solidariamente, a todas as requeridas

– incluindo a Unimed Seguros Saúde, a Unimed São Luís e a Unimed Recife que, em tese, poderiam buscar o direito de regresso,

internamente, em relação àquela unidade que fosse a responsável final pelas despesas. 

 
    Os desembargadores Paulo Velten e Jaime Ferreira de Araújo acompanharam o voto do relator, negando provimento ao recurso
da Unimed Seguros Saúde
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UNIMED: Justiça decide que qualquer unidade de cooperativa tem legitimidade para figurar em
processo

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) decidiu que qualquer unidade do Sistema
Unimed tem legitimidade passiva para figurar em relação processual em que o consumidor reivindica
autorização judicial para realização de tratamento de saúde.
O entendimento do órgão colegiado ocorreu em julgamento de agravo de instrumento ajuizado pela Unimed
Seguros Saúde, no qual a empresa alegou não haver nenhuma comprovação da existência de vínculo jurídico
que a una à paciente, não podendo lhe ser imposta a obrigação de arcar com o ônus da cirurgia e de materiais
indicados pelo médico assistente, como determinado por decisão de primeira instância em tutela provisória.
São litisconsortes no processo a Unimed São Luís Cooperativa de Trabalho Médico e a Unimed Recife.
O desembargador João Santana (relator) disse que a alegação não prospera, já que a agravante é considerada
componente do grupo econômico Unimed. Ele citou entendimentos análogos de outros tribunais em situações
semelhantes.
O relator acrescentou que exige-se do prestador de serviço a correta informação quanto às características e,
especialmente, restrições impostas ao consumidor, de acordo com norma do Código de Defesa do Consumidor,
e apontou cláusula contratual que aborda a possibilidade de, apesar de o vínculo ser com a Unimed São Luís,
ser o usuário atendido por outra unidade do Sistema Unimed.
Com base nisso, Santana entendeu que não há, no recurso ajuizado, comprovação de que a Unimed Seguros
Saúde não se inclua entre as cooperativas pertencentes ao Sistema Unimed, e, desta forma, ser qualificada
como parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual.
Por fim, o relator frisou que a decisão agravada imputou a responsabilidade pelo ônus, solidariamente, a todas
as requeridas – incluindo a Unimed Seguros Saúde, a Unimed São Luís e a Unimed Recife que, em tese,
poderiam buscar o direito de regresso, internamente, em relação àquela unidade que fosse a responsável final
pelas despesas. 

    Os desembargadores Paulo Velten e Jaime Ferreira de Araújo acompanharam o voto do relator, negando
provimento ao recurso da Unimed Seguros Saúde.
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IMPERATRIZ - Município é condenado a indenizar mãe e criança que sofreu 43 mordidas em creche

Desembargador Marcelino Everton
O Município de Imperatriz foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 15 mil, a um menino
que teria sido agredido por outras crianças em uma creche vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e de
R$ 5 mil à mãe do garoto. A decisão foi da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
A ação na Justiça de 1º Grau foi ajuizada sob a alegação de que o menino, que tinha dois anos de idade à época,
teria sido vítima de 43 mordidas em diversos locais do corpo, causadas por outras crianças de 2 a 5 anos. O fato
ocorreu em 17 de fevereiro de 2012.
O Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca entendeu que o Município deve ressarcir os danos morais
causados ao menino, em decorrência do não cumprimento do dever de guarda e vigilância da criança em
estabelecimento de ensino.
A sentença de primeira instância fixou o valor em R$ 25 mil, quantia a ser mantida em conta judicial de
caderneta de poupança, até que o garoto complete a maioridade civil. Contudo, entendeu ser indevida a
indenização à mãe da criança, em razão de ela não ter requerido perícia médica ou psicológica que
comprovasse eventuais sequelas em si.
O Município recorreu ao TJMA, sustentando que não existe prova da prática de conduta ilícita por seus agentes
e que não haveria dano a ser indenizado.
O relator, desembargador Marcelino Everton, disse ter ficado indiscutível, nos autos, que a integridade física da
criança foi atingida enquanto estava sob os cuidados do Município, na creche pública, à qual competia zelar por
sua integridade e não o fez.
Em relação à possibilidade de indenização a ser paga também à mãe da criança, o relator entendeu que o dano
moral, no caso, é presumido, já que o pedido é fundado na teoria do “dano reflexo” ou “dano ricochete”, que se
traduz na possibilidade de os efeitos danosos do ato ilícito praticado contra determinado indivíduo atingirem
também outra pessoa.
Marcelino Everton disse que não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado em uma mãe
que deixa seu filho aos cuidados de uma creche e o “recebe” com nada menos do que 43 mordidas, atestadas
por exame de corpo de delito e lesão corporal.
Em relação ao valor, disse que deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do caso.
Fixou em R$ 15 mil para a criança e R$ 5 mil para a mãe.
Os desembargadores Paulo Velten e Jaime Ferreira de Araujo concordaram com o voto do relator.
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HAPVIDA: Plano de saúde tem que liberar
material necessário a cirurgia de urgência de
beneficiário

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença de primeira instância, que deferiu
antecipação de tutela de urgência, determinando que a Hapvida Assistência Médica liberasse todo o material necessário a uma
cirurgia de transposição de tendão, solicitada por médico para um paciente beneficiário do plano de saúde. A multa diária, em caso
de descumprimento, foi fixada em R$ 500,00, limitada à quantia de R$ 50 mil.
 

O beneficiário ajuizou, na Justiça de 1º Grau, ação de obrigação de fazer contra a empresa, argumentando que já foi

submetido a um processo cirúrgico para amputações da perna esquerda, na altura do joelho, de parte da mão esquerda e do

antebraço direito. Disse que foi constatada a necessidade urgente da cirurgia, pois correria o risco de ficar incapacitado para

movimentar os dedos que lhe restam.

 

A Hapvida, por meio de agravo de instrumento, pediu a suspensão dos efeitos da decisão, sustentando que, além de o

beneficiário usufruir da assistência médico-hospitalar contratada, de modo que nunca lhe fora recusado qualquer tipo de

atendimento ou procedimento incluso na cobertura aderida, no que se refere ao pedido de transposição cirúrgica de mais de um

tendão, este se encontra devidamente autorizado, assim como todos os materiais necessários para a sua realização.

 

O plano de saúde acrescentou que, inclusive, disponibilizou estabelecimento hospitalar e médico para o procedimento, uma

vez que não se encontra obrigado à cobertura de honorários de profissionais não pertencentes a sua rede assistencial, como é o

caso do médico solicitante, que teria indicado materiais e fornecedores específicos para compra.

 

O desembargador Raimundo Barros (relator) verificou que a própria legislação da Agência Nacional de Saúde esclarece o

procedimento a ser adotado em casos de divergência clínica e que o agravante ficou inerte quanto ao mesmo. Mencionou

jurisprudência sobre a matéria, que repele a existência de cláusulas limitativas para o melhor tratamento a ser dado ao consumidor.

 

O relator destacou que o direito à saúde constitui direito fundamental do homem, sendo corolário do direito à vida, conforme

norma da Constituição Federal. Frisou que o paciente foi diagnosticado com quadro a exigir internação e cirurgia de emergência,

sob pena de ficar sem mobilidade dos dedos que lhe restam na mão esquerda, revelando-se não só a verossimilhança de suas

alegações como também o fundado receio de dano irreparável. Considerou preenchidos os requisitos para concessão da tutela já

deferida.

 

O desembargador Ricardo Duailibe e o juiz Gilmar de Jesus Everton Vale, convocado para compor quórum, acompanharam o

voto do relator, negando provimento ao agravo da Hapvida.
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Imperatriz – Município é condenado a indenizar
mãe e criança que sofreu 43 mordidas em creche

 

O Município de Imperatriz foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 15 mil, a um menino
que teria sido agredido por outras crianças numa creche vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e de R$
5 mil à mãe do garoto. A decisão foi da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

A ação na Justiça de 1º Grau foi ajuizada sob a alegação de que o menino, que tinha dois anos de idade à época,
teria sido vítima de 43 mordidas em diversos locais do corpo, causadas por outras crianças de 2 a 5 anos. O fato
ocorreu em 17 de fevereiro de 2012.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca entendeu que o Município deve ressarcir os danos morais
causados ao menino, em decorrência do não cumprimento do dever de guarda e vigilância da criança em
estabelecimento de ensino.

A sentença de primeira instância fixou o valor em R$ 25 mil, quantia a ser mantida em conta judicial de
caderneta de poupança, até que o garoto complete a maioridade civil. Contudo, entendeu ser indevida a
indenização à mãe da criança, em razão de ela não ter requerido perícia médica ou psicológica que
comprovasse eventuais sequelas em si.

O Município recorreu ao TJMA, sustentando que não existe prova da prática de conduta ilícita por seus agentes
e que não haveria dano a ser indenizado.

O relator, desembargador Marcelino Everton, disse ter ficado indiscutível, nos autos, que a integridade física da
criança foi atingida enquanto estava sob os cuidados do Município, na creche pública, à qual competia zelar por
sua integridade e não o fez.

Em relação à possibilidade de indenização a ser paga também à mãe da criança, o relator entendeu que o dano
moral, no caso, é presumido, já que o pedido é fundado na teoria do “dano reflexo” ou “dano ricochete”, que se
traduz na possibilidade de os efeitos danosos do ato ilícito praticado contra determinado indivíduo atingirem
também outra pessoa.

Marcelino Everton disse que não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado em uma mãe
que deixa seu filho aos cuidados de uma creche e o “recebe” com nada menos do que 43 mordidas, atestadas
por exame de corpo de delito e lesão corporal.



Em relação ao valor, disse que deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do caso.
Fixou em R$ 15 mil para a criança e R$ 5 mil para a mãe.

Fonte: TJMA
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TJ-MA DETERMINA QUE PROFESSORES RETORNEM ÀS SALAS DE AULA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) determinou o retorno imediato dos professores às salas de aula da
rede municipal de ensino de São Luís que aderiram à greve deflagrada pelo Sindicato dos Professores do
Município (Sindeducação); a decisão deve ser cumprida no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$
100 mil. Desde o início com pouca adesão da categoria, a paralisação passou praticamente despercebida
10 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 11:38 // 247 NO TELEGRAM Telegram // 247 NO YOUTUBE Youtube

Blog do Garrone - O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) determinou o retorno imediato dos professores às
salas de aula da rede municipal de ensino de São Luís que aderiram à greve deflagrada pelo Sindicato dos
Professores do Município (Sindeducação). A decisão deve ser cumprida no prazo de 24 horas, sob pena de multa
diária de R$ 100 mil. Desde o início com pouca adesão da categoria, a paralisação passou praticamente
despercebida.

De acordo com decisão do desembargador Ricardo Duailibe, relator do pedido de suspensão encaminhado pela
Prefeitura de São Luís, não houve cumprimento dos requisitos legais e a manutenção de percentual mínimo
exigido por lei para manutenção da oferta do serviço público.

Ainda segundo a decisão da Justiça, a greve é ilegal, afetando diretamente 80 mil alunos. Aponta ainda a
prioridade que a administração do prefeito Edivaldo tem dado à valorização dos profissionais da Educação, bem
como do funcionalismo municipal, pagando salários em dia e concedendo revisões anuais acima da inflação
acumulada no período. Desde a primeira gestão o magistério municipal tem recebido reajustes diferenciados.

Na argumentação contrária à paralisação, a Prefeitura encaminhou relatório da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento (Seplan) e Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) expondo números reais,
com destaque para o encolhimento do Plano Plurianual 2014-2017, afetado pela crise econômica nacional e pela
retração do Produto Interno Brito (PIB). A explanação do cenário de maneira minuciosa pelas pastas, aponta o
descompasso entre a pauta de reivindicação e a realidade que vivem os municípios, inclusive São Luís.

São Luís está entre os municípios brasileiros que melhor remunera o profissional da educação. Enquanto o piso
nacional estabelecido para professores do ensino básico de 40h é de R$ 2.298,00, na tabela municipal vigente o
salário inicial é de R$ 2.815,76.

No primeiro ano de governo, o prefeito Edivaldo concedeu à categoria incremento de 40,09% entre o exercício
de 2013 e o ano anterior, com revisão anual de 9,5%, entre outros benefícios como gratificação de difícil acesso,
progressão vertical, horizontais e 1/3 da jornada de trabalho dos professores passou a ser destinados a
planejamento de aulas e demais atividades extraclasses. O acúmulo de aumento salarial chega a 36,7%,
acumulado nos últimos quatro anos.
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Imperatriz é condenado a indenizar criança que
sofreu mordidas em creche

 

O município de Imperatriz,  foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 15 mil, a um menino que teria
sido agredido por outras crianças numa creche vinculada à secretaria municipal de Educação, e de R$ 5 mil à mãe do
garoto. A decisão foi da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

A ação na Justiça de 1º grau foi ajuizada sob a alegação de que o menino, que tinha dois anos de idade à época, teria
sido vítima de 43 mordidas em diversos locais do corpo, causadas por outras crianças de 2 a 5 anos. O fato ocorreu
em 17 de fevereiro de 2012.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca entendeu que o município deve ressarcir os danos morais causados ao
menino, em decorrência do não cumprimento do dever de guarda e vigilância da criança em estabelecimento de
ensino.

A sentença de primeira instância fixou o valor em R$ 25 mil, quantia a ser mantida em conta judicial de caderneta de
poupança, até que o garoto complete a maioridade civil. Contudo, entendeu ser indevida a indenização à mãe da
criança, em razão de ela não ter requerido perícia médica ou psicológica que comprovasse eventuais sequelas em si.

O município recorreu ao TJ, sustentando que não existe prova da prática de conduta ilícita por seus agentes e que não
haveria dano a ser indenizado.

O relator, desembargador Marcelino Everton, disse ter ficado indiscutível, nos autos, que a integridade física da
criança foi atingida enquanto estava sob os cuidados do município, na creche pública, à qual competia zelar por sua
integridade e não o fez.

Em relação à possibilidade de indenização a ser paga também à mãe da criança, o relator entendeu que o dano moral,
no caso, é presumido, já que o pedido é fundado na teoria do “dano reflexo” ou “dano ricochete”, que se traduz
na possibilidade de os efeitos danosos do ato ilícito praticado contra determinado indivíduo atingirem também outra
pessoa.

Marcelino Everton disse que não há como negar o sentimento de frustração e impotência gerado em uma mãe que
deixa seu filho aos cuidados de uma creche e o “recebe” com nada menos do que 43 mordidas, atestadas por exame
de corpo de delito e lesão corporal.

Em relação ao valor, disse que deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do caso. Fixou em
R$ 15 mil para a criança e R$ 5 mil para a mãe. 
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Processos ainda tramitam na primeira instância e precisam ser apreciadas pelo Tribunal para chegar, em grau e
recurso, ao TSE até o mês de dezembro

Flávio Costa, diretor-geral do TRE e Raimundo Barros, presidente da Corte Eleitoral
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão, desembargador Raimundo Barros, afirmou a O
Estado, durante visita de cortesia realizada na última quarta-feira, que a Justiça Eleitoral do Maranhão mantém
esforço para cumprir meta estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de análise de todos os processos
referentes às eleições 2016.

O magistrado admitiu que alguns processos ainda tramitam nas zonas eleitorais - Justiça de base -, e precisam
chegar à Corte Eleitoral, mas assegurou conclusão de todos as ações, em grau de recurso, que chegaram ao
Pleno do TRE.

“Todos os processos que chegaram ao Tribunal, em grau de recurso, foram analisados. Mas, nas Comarcas, nas
zonas, ainda há em tramitação. Nós mandamos expedientes com as metas do CNJ e continuamos cobrando. O
que o tribunal pode fazer, às vezes, é colocar uma estrutura melhor àquela zona que está com mais processos”,
explicou.

O presidente do TRE afirmou que ainda precisam chegar ao tribunal, processos referentes às eleições de
Miranda do Norte, Mirinzal, Barão de Grajaú, dentre outros. A meta inicial era para que os processos fossem
concluídos até o dia 31 de julho.

“Acredito que a maioria dos processos já estão julgados, apenas ainda não subiram. Estão no processamento
dos recursos”, explicou.

O magistrado registrou que, apesar de o TRE já ter analisado todos os processos que chegaram à Corte, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deixou pendências.

Ele citou os casos de Bacabal, Dom Pedro e Bacuri, já julgados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.

O desembargador explicou que há a possibilidade de haver eleições suplementares em alguns municípios do
Maranhão.

“O que podemos fazer no momento é aguardar. Estamos cobrando, colocando uma equipe para oferecer
estrutura. Há juízes com muitos processos da Justiça Comum. O que podemos fazer é encaminhar uma
assessoria jurídica para dar suporte ao juiz”, finalizou.

Metas – Em dezembro do ano passado, o CNJ divulgou um cronograma de metas que haviam sido estipulados
aos tribunais de todo o país.



Para a Justiça Eleitoral foram três as metas específicas, com a sugestão de duas novas ações a serem
perseguidas em todo o ano de 2017.

A primeira delas foi a publicação da norma regulamentadora do Sistema de Governança e Gestão para a Justiça
Eleitoral. A segunda meta foi atingir o grau de 80% de satisfação dos eleitores sobre os serviços prestados.

E a terceira meta, que já existia em 2016 – foi identificar e julgar com prioridade, em todas as instâncias, as
ações que pudessem importar na não diplomação ou perda de mandato eletivo de cada candidato, num prazo
máximo de 12 meses.

Por essa meta, portanto, todos os processos referentes às eleições 2016 devem ser julgados até o mês de
dezembro deste ano.

Saiba Mais

Além do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Raimundo Barros, o
diretor-geral do TRE, Flávio Araújo Costa e o desembargador Jorge Rachid, estiveram na redação de O Estado
na última quarta-feira.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, promoveu audiência pública na tarde desta quinta-feira,
10 de agosto, para discutir a reforma política. Convidado especial, o desembargador Raimundo Barros,
presidente do Tribunal Regional Eleitoral explicou que sua observação acerca do tema seria mais como cidadão
que como magistrado, destacando a demora para efetivação da reforma política que acaba por contribuir para a
atual crise econômico-política enfrentada pelo país.

Raimundo Barros entende ser de grande valia o empenho de cada um em seu trabalho contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade. Também acredita não ser a classe política composta apenas de maus
representantes. O que falta é a atenção do eleitor na hora de eleger.

Em se tratando especificamente de reforma, para o desembargador seria bastante eficaz a diminuição no
quantitativo de partidos políticos existentes, o que acabaria por reduzir distorções grotescas nos eleitos,
sobretudo àqueles que possuem pouca representatividade. Outra distorção são as comissões provisórias nos
partidos que tem um prazo longo de existência e são constituídas e destituídas sem nenhum critério objetivo.
Criticou, ainda, não existir nenhuma identidade entre o eleitor e os partidos políticos em geral.

Por fim, aproveitou para discorrer as vantagens do recadastramento biométrico e a evolução do processo
eleitoral. Contudo, frisou que é necessário que o eleitor acompanhe essa evolução e tenha consciência maior da
importância do voto.

A audiência pública fez parte das comemorações do Mês do Advogado, cujo dia é celebrado no dia 11 de agosto,
que reuniu conselheiros da OAB, operadores do direito, especialmente advogados, além de estudantes e a
imprensa.

"Mais uma vez a Casa de Todos abre suas portas para debater uma questão de fundamental importância para a
sociedade. Assim foi em outros momentos que nos colocamos à disposição e desta feita, não poderíamos deixar
passar em branco um debate importantíssimo como este, sobre a Reforma Política", explicou o presidente da
OAB/MA, Thiago Diaz.

Questões como as atuais funções de vice-presidente da República, vice-governador e vice-prefeito; datas das
eleições; reeleição e duração do mandato; sistema eleitoral; financiamento de campanha e coligações
partidárias também estiveram na pauta da audiência.

Compuseram a mesa Thiago Diaz, os desembargadores Raimundo Barros e Lourival Serejo (Tribunal de



Justiça), o advogado José Luiz Gama (presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/MA) e o deputado
estadual Eduardo Braide.
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