
CLIPPING INTERNET 

16/01/2019 ATÉ 16/01/2019 



I N D Í C E

1 CNJ

1.1 BLOG DOMINGOS COSTA......................................................... 1

2 ESMAM

2.1 SITE IMIRANTE.COM........................................................... 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CNJ
16/01/2019 - BLOG DOMINGOS COSTA 
NEUTRA
A volta por cima do juiz Clésio Cunha? 

Pag.: 1

A volta por cima do juiz Clésio Cunha…

Juiz Clésio Coelho Cunha, foi afastado pelo CNJ em 09 de outubro e no dia 04 de dezembro do mesmo ano
conseguiu decisão no STF…

Ainda no começo do mês de dezembro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Alexandre de Moraes suspendeu decisão do Conselho Nacional de Justiça que tinha afastado o juiz Clésio
Coelho Cunha, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), até o julgamento final do Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) instaurado contra o magistrado.

Em termos práticos, a decisão conquistada no STF representa a volta por cima de Clésio Cunha, massacrado
pela imprensa e sociedade em geral após o plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) instaurar em
outubro, por maioria, processo disciplinar que afastou o juiz, seguindo proposta do corregedor, ministro
Humberto Martins.

O magistrado é investigado por suposto favorecimento a uma empresa em ação de desapropriação movida pelo
governo do Estado. Segundo os autos, horas após receber o pedido, Cunha teria determinado a liberação de R$
3 milhões em favor da empresa.

Confira AQUI a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes apenas dois meses após a determinação do
CNJ.
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Inscritos no seletivo do TJ-MA devem comprovar documentação até
22 de janeiro

SÃO LUÍS - A Escola Superior da Magistratura (ESMAM) iniciou, nessa terça-feira (15) e prossegue até 22 de
janeiro, o recebimento de documentação comprobatória dos candidatos ao processo seletivo destinado ao
provimento de 15 (quinze) vagas para estágio remunerado de estudantes de nível médio, no Poder Judiciário do
Estado do Maranhão (TJ-MA). As inscrições para seleção permanecem abertas até sexta-feira (18).

 

Acesse o edital do seletivo

De acordo com o Edital 002/2019 (Retificação 001), para confirmar as inscrições todos os previamente inscritos
devem comprovar estar matriculados e cursando o Ensino Médio - condição indispensável para participação no
processo seletivo.

Como comprovar

Para comprovação deste requisito, é necessário que o candidato, representante ou responsável apresente
declaração original, expedida pela instituição em que estejam regularmente matriculados e cópias dos
documentos pessoais do inscrito (RG e CPF), a serem entregues na sede da Escola Superior da Magistratura do
Estado do Maranhão (ESMAM), situada à Rua Búzios s/n – Calhau (ao lado da Associação dos Magistrados), em
São Luís, MA; impreterivelmente, no período de 15 a 22 de janeiro de 2019, de segunda a sexta-feira, no
horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, sob pena de terem canceladas as respectivas inscrições.

O documento enfatiza que o candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou que não satisfaça às
exigências do Edital 001/2019, terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes,
mesmo que seja aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

São oferecidas 15 vagas para estudantes com idade mínima de 14 anos, que estejam cursando entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio. Do total de vagas, duas são destinadas a pessoas negras e uma para pessoas com
deficiência.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 3
de fevereiro de 2019, contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha, baseada em conteúdo programático
de Língua Portuguesa, Noções Gerais de Informática e Matemática, disponibilizado no edital.

O local de aplicação da prova será divulgado no site da ESMAM com cinco dias de antecedência de sua
realização.

Mais informações sobre o processo seletivo para estágio remunerado do Tribunal de Justiça do Maranhão



podem ser obtidas pelo telefone (98) 3227 8087 e 3235 3231.


