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Cleones Cunha e Júlio Prasesres assumem como membros efetivos
do TRE-MA nesta tarde

O evento ocorrerá no auditório Ernani Santos a partir das 16h. Ambos passam a integrar a Corte do TRE-MA
nos lugares do desembargador Raimundo Barros e da juíza Kátia Coelho, cujos biênios terminaram no fim de
semana.

Hoje à tarde, o desembargador Cleones Cunha e o juiz Júlio Praseres assumem como membros efetivos do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em sessão administrativa extraordinária. O evento ocorrerá no
auditório Ernani Santos a partir das 16h. Ambos passam a integrar a Corte do TRE-MA nos lugares do
desembargador Raimundo Barros e da juíza Kátia Coelho, cujos biênios terminaram no fim de semana.

Ainda durante a sessão extraordinária, segundo prevê os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º do Regimento Interno,
haverá eleição para os cargos de presidente e corregedor. “§ 2º A eleição do novo presidente do Tribunal
ocorrerá logo após o término do mandato ou biênio do atual presidente e será procedida por meio de voto
secreto na mesma sessão em que se der posse do novo membro. § 3º Será considerado eleito presidente o
membro que obtiver a maioria absoluta dos votos dos integrantes da corte e a solenidade de posse dos novos
dirigentes dar-se-á na primeira sessão após às respectivas eleições”.

O artigo 5º regulamenta ainda que a presidência do Tribunal será exercida por um dos desembargadores
indicados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão para ter assento como membro deste Tribunal Regional
Eleitoral, cabendo ao outro, o exercício cumulativo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

Despedida

Na última quinta-feira (14), o desembargador Raimundo Barros se despediu da Corte do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão e destacou algumas conquistas obtidas pelo TRE durante sua gestão. Além de
premiações nacionais, o TRE conseguiu, em 2017, se empenhou para que o Maranhão não tivesse dezenas de
zonas eleitorais de serem extintas. A manutenção das zonas resultou de esforço institucional da presidência,
corregedoria e diretoria-geral junto ao TSE, sensibilizando os ministros para a questão do atendimento dos
eleitores e lotação de servidores.

Outra marca foi a nomeação de 20 servidores oriundos do concurso 2015 antes que o Tribunal Superior
Eleitoral baixasse portaria 671 proibindo novos atos. Apesar da crise, a gestão do desembargador Raimundo
Barros construiu o Fórum Eleitoral de Urbano Santos e garantiu a reforma do Fórum de São Luís.
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Cleomar Tema inaugura nova sede da Federação dos Municípios do
Maranhão

Uma grande festa marcou, na noite desta sexta-feira (15), a inauguração da nova sede da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão, entidade presidida pelo prefeito de Tuntum, Cleomar Tema.

Chamada de Casa do Municipalismo Prefeito Humberto Coutinho - uma homenagem ao ex-prefeito de Caxias e
atual presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho - a nova sede, localizada na Avenida dos
Holandeses, no Calhau, é um marco para o movimento municipalista no estado e configura-se como mais um
avanço obtido na gestão Tema.

A solenidade, que fez parte da programação em comemoração aos 32 anos de fundação da entidade, reuniu
prefeitos e prefeitas de várias regiões do Maranhão e foi prestigiada também por diversos representantes da
classe política, dentre eles o vice-governador Carlos Brandão, que representou o governador Flávio Dino; o
deputado estadual Rogério Cafeteira (representante da AL); o desembargador Cleones Cunha, representando o
Tribunal de Justiça; o presidente de honra da Federação, prefeito Edivaldo Holanda Júnior; o presidente do
TCE/MA, conselheiro José Ribamar Caldas Furtado; Eduardo Tabosa, representante da Confederação Nacional
dos Municípios; além de vereadores, deputados estaduais e deputados federais.

"Hoje, realizamos um sonho. O sonho de entregar aos prefeitos e prefeitas associados uma sede moderna,
dotada de toda a infraestrutura necessária para prestar assistência à municipalidade", disse Cleomar Tema.

Carlos Brandão destacou o trabalho do presidente da entidade municipalista. De acordo com ele, desde o início
do ano Tema deu uma nova dinâmica de trabalho à instituição, tornando-a referência nacional no quesito defesa
dos interesses dos municípios.

Avaliação semelhante fez o deputado federal José Reinaldo Tavares. "Sou um admirador do trabalho do Tema.
Nas outras oportunidades nas quais ele administrou a FAMEM, a entidade cresceu muito. Neste seu novo
mandato não tem sido diferente. A inauguração da nova sede é mais uma prova do respeito que ele [Tema]
nutre pelos gestores públicos municipais", disse.

Ex-presidente da entidade e atualmente exercendo o mandato de deputado federal, Hildo Rocha também fez
questão de ressaltar a nova cara dada por Tema à Federação.

"A FAMEM tornou-se novamente atuante com o Tema, que é um líder incansável na defesa dos municípios.
Basta lembrar as conquistas alcançadas recentemente, como o aumento do FPM. Cleomar Tema tem o respeito
e admiração de todos os prefeitos e prefeitas deste estado".

Homenagens - Durante a inauguração, a Federação conferiu a alguns participantes a Comenda do Mérito
Municipalista José Ribamar Fiquene.

O deputado federal Deoclides Macedo, ex-prefeito de Porto Franco e ex-presidente da entidade, foi um dos



homenageados e agradeceu o reconhecimento.

Segundo ele, a FAMEM, ao longo de três décadas, evoluiu e hoje, na gestão Cleomar Tema, se consolidou como
o ente mais importante no quesito defesa dos gestores e das cidades.

Prédio – Com uma área construída de mais de 1.600 metros, a nova sede da Federação possui todas as suas
dependências climatizadas e dispõe de área segura de estacionamento e um auditório com capacidade para
receber até 130 pessoas.

Os setores técnicos, assim como suas diretorias e coordenadorias, foram instalados de uma forma que permite
integração entre os funcionários.

Além disso, foram destinados espaços amplos e bem equipados para abrigar os Conselhos das Secretarias
Municipais de Saúde do Maranhão (COSEMS- MA) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do
Maranhão (UNDIME -MA).

Na nova sede da FAMEM, o prefeito e prefeita associados tê ac, além de acompanhamento técnico gratuito, de
ótima infraestrutura.

Duas salas destinadas aos gestores, por exemplo, com computadores interligados a Internet e climatização,
foram criadas.

No amplo auditório, cursos gratuitos de capacitação destinados aos técnicos municipalistas voltarão a ser
ministrados através da Escola de Gestão Municipalista, que foi totalmente reestruturada pela diretoria da
Federação.
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Cleomar Tema inaugura nova sede da Federação dos Municípios do
Maranhão

Uma grande festa marcou, na noite desta sexta-feira (15), a inauguração da nova sede da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão, entidade presidida pelo prefeito de Tuntum, Cleomar Tema.

Chamada de Casa do Municipalismo Prefeito Humberto Coutinho - uma homenagem ao ex-prefeito de Caxias e
atual presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho - a nova sede, localizada na Avenida dos
Holandeses, no Calhau, é um marco para o movimento municipalista no estado e configura-se como mais um
avanço obtido na gestão Tema.

A solenidade, que fez parte da programação em comemoração aos 32 anos de fundação da entidade, reuniu
prefeitos e prefeitas de várias regiões do Maranhão e foi prestigiada também por diversos representantes da
classe política, dentre eles o vice-governador Carlos Brandão, que representou o governador Flávio Dino; o
deputado estadual Rogério Cafeteira (representante da AL); o desembargador Cleones Cunha, representando o
Tribunal de Justiça; o presidente de honra da Federação, prefeito Edivaldo Holanda Júnior; o presidente do
TCE/MA, conselheiro José Ribamar Caldas Furtado; Eduardo Tabosa, representante da Confederação Nacional
dos Municípios; além de vereadores, deputados estaduais e deputados federais.

"Hoje, realizamos um sonho. O sonho de entregar aos prefeitos e prefeitas associados uma sede moderna,
dotada de toda a infraestrutura necessária para prestar assistência à municipalidade", disse Cleomar Tema.

Carlos Brandão destacou o trabalho do presidente da entidade municipalista. De acordo com ele, desde o início
do ano Tema deu uma nova dinâmica de trabalho à instituição, tornando-a referência nacional no quesito defesa
dos interesses dos municípios.

Avaliação semelhante fez o deputado federal José Reinaldo Tavares. "Sou um admirador do trabalho do
Tema. Nas outras oportunidades nas quais ele administrou a FAMEM, a entidade cresceu muito.
Neste seu novo mandato não tem sido diferente. A inauguração da nova sede é mais uma prova do
respeito que ele [Tema] nutre pelos gestores públicos municipais", disse.

Ex-presidente da entidade e atualmente exercendo o mandato de deputado federal, Hildo Rocha também fez
questão de ressaltar a nova cara dada por Tema à Federação.

"A FAMEM tornou-se novamente atuante com o Tema, que é um líder incansável na defesa dos
municípios. Basta lembrar as conquistas alcançadas recentemente, como o aumento do FPM.
Cleomar Tema tem o respeito e admiração de todos os prefeitos e prefeitas deste estado".

Homenagens - Durante a inauguração, a Federação conferiu a alguns participantes a Comenda do Mérito
Municipalista José Ribamar Fiquene.



O deputado federal Deoclides Macedo, ex-prefeito de Porto Franco e ex-presidente da entidade, foi um dos
homenageados e agradeceu o reconhecimento.

Segundo ele, a FAMEM, ao longo de três décadas, evoluiu e hoje, na gestão Cleomar Tema, se consolidou como
o ente mais importante no quesito defesa dos gestores e das cidades.

Prédio – Com uma área construída de mais de 1.600 metros, a nova sede da Federação possui todas as suas
dependências climatizadas e dispõe de área segura de estacionamento e um auditório com capacidade para
receber até 130 pessoas.

Os setores técnicos, assim como suas diretorias e coordenadorias, foram instalados de uma forma que permite
integração entre os funcionários.

Além disso, foram destinados espaços amplos e bem equipados para abrigar os Conselhos das Secretarias
Municipais de Saúde do Maranhão (COSEMS- MA) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do
Maranhão (UNDIME -MA).

Na nova sede da FAMEM, o prefeito e prefeita associados tê ac, além de acompanhamento técnico gratuito, de
ótima infraestrutura.

Duas salas destinadas aos gestores, por exemplo, com computadores interligados a Internet e climatização,
foram criadas.

No amplo auditório, cursos gratuitos de capacitação destinados aos técnicos municipalistas voltarão a ser
ministrados através da Escola de Gestão Municipalista, que foi totalmente reestruturada pela diretoria da
Federação.

O post Cleomar Tema inaugura nova sede da Federação dos Municípios do Maranhão apareceu primeiro em
Diego Emir.

http://diegoemir.com/2017/12/cleomar-tema-inaugura-nova-sede-da-federacao-dos-municipios-do-maranhao/
http://diegoemir.com
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Tema inaugura a nova sede da FAMEM

Uma grande festa marcou, na noite desta sexta-feira (15), a inauguração da nova sede da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão, entidade presidida pelo prefeito de Tuntum, Cleomar Tema.

Chamada de Casa do Municipalismo Prefeito Humberto Coutinho - uma homenagem ao ex-prefeito de Caxias e
atual presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho - a nova sede, localizada na Avenida dos
Holandeses, no Calhau, é um marco para o movimento municipalista no estado e configura-se como mais um
avanço obtido na gestão Tema.

A solenidade, que fez parte da programação em comemoração aos 32 anos de fundação da entidade, reuniu
prefeitos e prefeitas de várias regiões do Maranhão e foi prestigiada também por diversos representantes da
classe política, dentre eles o vice-governador

Carlos Brandão, que representou o governador Flávio Dino; o p´refeito Edivaldo Holanda Júnior e o vice, Júlio
Pinheiro; o deputado estadual  Rogério Cafeteira (representante da AL); os desembargadores Cleones Cunha e
Froz Sobrinho, representando o Tribunal de Justiça; o presidente de honra da Federação, refeito  Edivaldo
Holanda Júnior; o presidente do TCE/MA, conselheiro José Ribamar Caldas  Furtado; Eduardo Tabosa,
representante da Confederação Nacional dos Municípios;  além de vereadores, deputados estaduais e
deputados federais.

"Hoje, realizamos um sonho. O sonho de entregar aos prefeitos e prefeitas associados  uma sede moderna,
dotada de toda a infraestrutura necessária para prestar assistência à municipalidade", disse Cleomar Tema.
Carlos Brandão destacou o trabalho do presidente da entidade municipalista. De acordo  com ele, desde o início
do ano Tema deu uma nova dinâmica de trabalho à instituição, tornando-a referência nacional no quesito defesa
dos interesses dos municípios.

Avaliação semelhante fez o deputado federal José Reinaldo Tavares. "Sou um admirador do trabalho do Tema.
Nas outras oportunidades nas quais ele administrou a FAMEM, a entidade cresceu muito. Neste seu novo
mandato, não tem sido diferente. A

inauguração da nova sede é mais uma prova do respeito que ele [Tema] nutre pelos gestores públicos
municipais", disse.

Ex-presidente da entidade e atualmente exercendo o mandato de deputado federal, Hildo Rocha também fez
questão de ressaltar a nova cara dada por Tema à Federação.

"Desde o início do ano, a FAMEM tornou-se novamente atuante. O Tema é um líder incansável na defesa dos
municípios. Basta lembrar as conquistas alcançadas recentemente, como o aumento do FPM. Cleomar Tema
tem o respeito e administração



de todos os prefeitos e prefeitas deste estado".

Homenagens - Durante a inauguração, a Federação conferiu a alguns participantes a  Comenda do Mérito
Municipalista José Ribamar Fiquene.

O deputado federal Deoclides Macedo, ex-prefeito de Porto Franco e ex-presidente da  entidade, foi um dos
homenageados e agradeceu o reconhecimento.

Segundo ele, a FAMEM, ao longo de três décadas, evoluiu e hoje, na gestão CleomarTema, se consolidou como
o ente mais importante no quesito defesa dos gestores e das cidades.

Prédio – Com uma área construída de mais de 1.600 metros, a nova sede da Federação possui todas as suas
dependências climatizadas e dispõe de área segura de  estacionamento e um auditório com capacidade para
receber até 130 pessoas.

Os setores técnicos, assim como suas diretorias e coordenadorias, foram instalados de  uma forma que permite
integração entre os funcionários.

Além disso, foram destinados espaços amplos e bem equipados para abrigar os  Conselhos das Secretarias
Municipais de Saúde do Maranhão (COSEMS- MA) e União  Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do
Maranhão (UNDIME -MA).

Na nova sede da FAMEM, o prefeito e prefeita associados tê ac, além de acompanhamento técnico gratuito, de
ótima infraestrutura.

Duas salas destinadas aos gestores, por exemplo, com computadores interligados a  Internet e climatização,
foram criadas.

No amplo auditório, cursos gratuitos de capacitação destinados aos técnicos  municipalistas voltarão a ser
ministrados através da Escola de Gestão Municipalista, que foi totalmente reestruturada pela diretoria da
Federação.

O post Tema inaugura a nova sede da FAMEM apareceu primeiro em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/12/16/tema-inaugura-nova-sede-da-famem/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Rogério Cafeteira destaca harmonia entre Poderes durante posse
da Mesa Diretora do TJ

Nesta sexta-feira (15), o TJMA deu posse aos membros da nova Mesa Diretora, composta pelos
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo
Carvalho (corregedor geral). Na ocasião, ao lado do governador Flávio Dino (PCdoB), o deputado Rogério
Cafeteira (PSB) participou do evento representando a Assembleia Legislativa do Maranhão.

Atualmente, os três Poderes caminham em bastante sintonia, conforme destacado pelo líder do governo,
deputado Rogério Cafeteira, que também parabenizou os novos integrantes da Mesa Diretora. "Foto simbólica,
mas que expressa muito bem minha satisfação em ter participado da solenidade de posse da nova Mesa
Diretora do TJ/MA, representando também a harmonia e o respeito entre os três Poderes. Que os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo
Carvalho (corregedor geral) tenham sabedoria na condução do Tribunal durante este biênio! Nossos
cumprimentos também ao desembargador Cleones Cunha e às desembargadoras Anildes Cruz e Maria das
Graças Duarte que desenvolveram um ótimo trabalho na condução do TJMA nos últimos anos", disse o
parlamentar por meio de suas redes sociais.

Cafeteira também justificou as ausências do presidente Humberto Coutinho, que está em tratamento de saúde e
foi lembrado durante a solenidade, e do vice-presidente Othelino Neto, que está em momento de luto em razão
do falecimento de seu pai, o jornalista Othelino Filho. "Senti-me honrado em ter representado o Legislativo
maranhense na ocasião, que infelizmente não puderam se fazer presentes o presidente Humberto, a quem
estimamos a breve recuperação de sua saúde, e o vice presidente Othelino, a quem nos solidarizamos neste
momento de dor", ressaltou.
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Cafeteira destaca harmonia entre Poderes durante posse da Mesa
Diretora do TJMA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) deu posse, na manhã desta sexta-feira (15), aos membros da nova
Mesa Diretora do Judiciário maranhense, composta pelos desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos
(presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo Carvalho (corregedor geral). Na ocasião, ao lado do
governador Flávio Dino (PCdoB), o deputado Rogério Cafeteira (PSB) participou do evento representando a
Assembleia Legislativa do Maranhão.

Atualmente, os três Poderes caminham em bastante sintonia, conforme destacado pelo líder do governo,
deputado Rogério Cafeteira, que também parabenizou os novos integrantes da Mesa Diretora.

"Foto simbólica, mas que expressa muito bem minha satisfação em ter participado da solenidade de posse da
nova Mesa Diretora do TJ/MA, representando também a harmonia e o respeito entre os três Poderes. Que os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo
Carvalho (corregedor geral) tenham sabedoria na condução do Tribunal durante este biênio! Nossos
cumprimentos também ao desembargador Cleones Cunha e às desembargadoras Anildes Cruz e Maria das
Graças Duarte que desenvolveram um ótimo trabalho na condução do TJMA nos últimos anos", disse o
parlamentar por meio de suas redes sociais.

Cafeteira também justificou as ausências do presidente Humberto Coutinho, que está em tratamento de saúde e
foi lembrado durante a solenidade, e do vice-presidente Othelino Neto, que está em momento de luto em razão
do falecimento de seu pai, o jornalista Othelino Filho. "Senti-me honrado em ter representado o Legislativo
maranhense na ocasião, que infelizmente não puderam se fazer presentes o presidente Humberto, a quem
estimamos a breve recuperação de sua saúde, e o vice presidente Othelino, a quem nos solidarizamos neste
momento de dor", ressaltou.
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Presidente do TJMA dá posse a juízes corregedores

Juízes corregedores e ao juiz coordenador de Juizados Especiais tomam posse

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos -
acompanhado do corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva - deu posse nesta
segunda-feira (18), em cerimônia no seu gabinete, aos juízes corregedores e ao juiz coordenador de Juizados
Especiais.

Foram empossados os juízes auxiliares da Corregedoria Maria Francisca Gualberto de Galiza, Gladiston Luís
Nascimento Cutrim e Jaqueline Reis Caracas.

Também tomaram posse os juízes Marcelo Silva Moreira (Diretor da Corregedoria), Kariny Reis Bogéa Santos
(Planejamento Estratégico); Marcelo José Libério (Coordenador dos Juizados Especiais).

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo desejou ao desembargador Marcelo Carvalho Silva e
sua equipe uma profícua gestão. "Trabalharemos em conjunto e o Tribunal de Justiça dará apoio integral para
que todos os projetos em prol da Justiça se consolidem", afirmou o presidente do TJMA.

Na oportunidade, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos enfatizou que o Tribunal de Justiça
deverá realizar concurso público para servidores para equilibrar o quadro de pessoal do Poder Judiciário e
melhor atender à sociedade.

A solenidade de posse contou com a presença dos desembargadores Bayma Araújo - decano da Corte -, e
Anildes Cruz, além de diretores e servidores do TJMA.

O post Presidente do TJMA dá posse a juízes corregedores apareceu primeiro em Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/12/presidente-do-tjma-da-posse-juizes-corregedores/
http://www.ma10.com.br/minard
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Des. José Joaquim concede entrevista coletiva à imprensa nesta
terça(19)

18/12/2017 17:48:51

O Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
concederá entrevista coletiva à imprensa, nesta terça-feira (19), às 10h, no Gabinete Presidência, no
prédio-sede do TJMA (Praça Pedro II - Centro).

Na oportunidade, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos - que tomou posse no cargo na última
sexta-feira (15) - falará sobre as prioridades de sua gestão e das medidas a serem adotadas para garantir a
adequada prestação jurisdicional no Estado.

Na entrevista coletiva o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos falará sobre as prioridades da
gestão (Foto: Ribamar Pinheiro)
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Empresas são condenadas a indenizar cliente por cancelamento de
voo

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votou unanimemente desfavorável ao recurso da
Gol e VRG Linhas Aéreas, mantendo sentença de primeira instância que determinou o pagamento de
indenização, por danos morais, de R$ 2.960,00, e, por danos materiais, de R$ 940,66 a uma cliente que teve seu
voo cancelado, embora as parcelas referentes à passagem continuassem sendo cobradas. 

De acordo com a ação original, a cliente sustentou que adquiriu uma passagem aérea, por intermédio da loja
virtual Submarino, com destino a São Paulo. Ressaltou que, no dia seguinte, a companhia aérea informou que a
compra havia sido cancelada. Mas a consumidora observou a continuidade da cobrança das prestações na
fatura de seu cartão de crédito.

A cliente enfatizou que entrou diversas vezes em contato com a loja virtual e com a empresa aérea, por meio de
e-mails e telefonemas, sem obter êxito, pois elas se eximiam, atribuindo à outra a responsabilidade pelo
cancelamento da compra.

A B2W Viagens e Turismo pediu a retificação de seu nome, tendo em vista que o site Submarino é mero
instrumento de comércio e intermediação de serviços relativos ao turismo.

Por sua vez, a VRG Linhas Aéreas, incorporadora de Gol Transportes Aéreos, atribuiu ao Submarino a inteira
responsabilidade pelo cancelamento das passagens e pelos danos sofridos pela autora, requerendo, em relação
a si, que os pedidos da cliente fossem julgados improcedentes.

O Juízo da 5ª Vara Cível de São Luís julgou procedente, em parte, o pedido feito pela consumidora, condenando
solidariamente as empresas rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformada, a Gol – VRG Linhas Aéreas apelou ao TJMA, ratificando sua tese pela reforma da sentença de
primeira instância, para julgar a ação improcedente quanto à sua parte.

O relator, desembargador Jaime Ferreira de Araujo, entendeu que a empresa intermediadora do negócio
responde de forma solidária com o prestador do serviço, a apelante no recurso, Gol – VRG.

Acrescentou que não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante, quando o pedido é baseado também
em sua conduta frente aos fatos, pois seria responsável pelo serviço que seria prestado. Citou precedentes
julgados por outros tribunais.

Jaime Araujo destacou que a ocorrência dos danos gera para o consumidor o direito a ser ressarcido, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor, assim como o direito a valor igual ao dobro do que foi pago em
excesso.



O relator decidiu manter o valor da indenização por danos materiais, com a repetição do indébito, devidamente
corrigido, e do dano moral, considerado razoável e em consonância com os critérios norteadores da doutrina e
jurisprudência para estimar uma quantia para sua satisfação.
Os desembargadores Paulo Velten e Marcelino Everton também negaram provimento ao recurso da empresa
aérea.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - POSSE
18/12/2017 - BLOG GENIVALDO ABREU 
POSITIVA
Governador Flávio Dino prestigia posse da nova presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão

Pag.: 10

Governador Flávio Dino prestigia posse da nova presidência do
Tribunal de Justiça do Maranhão

O governador Flávio Dino prestigiou nesta sexta-feira (15) a posse dos desembargadores José
Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente), Lourival Serejo (vice-presidente) e de Marcelo
Carvalho Silva (corregedor-geral da Justiça) na nova mesa diretora do Poder Judiciário do
Maranhão.
"Nesse biênio que finda com a presidência do desembargador Cleones Cunha (biênio
2016/2017), conseguimos avançar em políticas de interesse da sociedade, abrindo novas
unidades judiciárias para que a população possa ter uma Justiça mais próxima. Do mesmo
modo, com o presidente José Joaquim, é essa a expectativa", destacou o governador Flávio
Dino.
"Queremos que cada um cumpra o seu papel e que nós, do Poder Executivo, que temos a
responsabilidade de arrecadar, de gerir os recursos públicos e distribuí-los junto com o
Legislativo para todos os Poderes e órgãos, possamos continuar fazendo desse modo.
Baseado no diálogo, de modo a atender as necessidades de cada um", disse o governador.
Flávio Dino ainda destacou a importância da parceria entre os poderes: "A justiça tem um
grande papel porque garante, por exemplo, a efetividade da segurança pública. Nós estamos
fazendo um grande investimento na polícia, porém não adianta nós termos uma polícia mais
eficiente se não houver uma justiça mais rápida, uma vez que a polícia não pune, quem pune
é o Judiciário. Não adianta os investimentos que temos feito no sistema penitenciário se nós
não tivermos uma Justiça melhor. De modo que um depende do outro, e, por isso, eu estou
aqui para saudar, cumprimentar e oferecer esse espírito de união que marca o nosso
governo", finalizou.
Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça (TJ) foram eleitos no dia 4 de outubro deste ano,
pelo Pleno do Tribunal de Justiça, para o biênio 2018/2019. O desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, novo presidente do TJ, afirmou que pretende atuar em conjunto com os
desembargadores, órgãos da Justiça e com os Poderes Executivo e Legislativo, buscando a
melhoria das condições de trabalho na Justiça de 1º Grau.
"Faremos uma gestão transparente, com respeito à sociedade e com cumprimento rigoroso
da lei onde não vamos transigir com bandidos ou foras da lei. É importante ter o apoio dos
Poderes Legislativo e Executivo que sempre trabalharam em parceria com o Poder Judiciário.
O governador Flávio Dino sempre nos trouxe apoio e eu não posso desprezar essas
iniciativas", destacou o novo presidente do TJ.
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Weverton diz que Judiciário é importante para o fortalecimento da
democracia

O deputado federal Weverton destacou o papel do Judiciário para o equilíbrio da democracia
durante a posse do desembargador José Joaquim Figueiredo como presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão. "Assim como os poderes Executivo e Legislativo, o Judiciário é muito
importante para o bom andamento das instituições e fortalecimento da nossa democracia",
afirmou.
O desembargador José Joaquim foi eleito no dia 4 de outubro deste ano para o biênio
2018/2019. A posse aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, na sala das sessões plenárias
do TJMA,com as presenças do governador Flávio Dino (PCdoB), do prefeito de São Luis,
Edivaldo Holanda Júnior (PDT) e outras autoridades políticas do estado.
Tomaram posse também o vice-presidente do Tribunal, Lourival Serejo, e o novo
corregedor-geral de Justiça, Marcelo Carvalho Silva.
Ação de graças
Mais cedo, Weverton esteve na Fundação Maranhense de Assistência Social (Fumac), onde
participou de um culto em ação de graças pela saúde do vereador Pavão Filho (PDT), que
teve alta recentemente, depois de se recuperar de um Acidente Vascular Cerebral sofrido no
início do mês.
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NOVA MESA DIRETORA DO TJMA TOMA POSSE E PLANEJA
APROXIMAÇÃO MAIOR ENTRE O JUDICIÁRIO E A POPULAÇÃO

“Queremos uma Justiça próxima do povo”, afirma desembargador Joaquim Figueredo, eleito para o biênio
2018/2019

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) possui uma nova Mesa Diretora para o biênio 2018/2019. Os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente), Lourival de Jesus Serejo (vice) e Marcelo
Carvalho Silva (corregedor-geral da Justiça) foram eleitos, no dia 4 de outubro deste ano, mas somente na
manhã de ontem foram empossados. O discurso dos novos membros da Mesa Diretora é o de aproximar o
Judiciário da população maranhense.

O novo presidente do TJMA disse estar disposto a simplificar a relação com a sociedade e assegurou que, em
sua gestão, o Judiciário não ficará omisso diante de atos de improbidade.

“Queremos uma Justiça próxima do povo, para o qual é ditada e do qual deve estar sempre ao alcance. Uma
Justiça simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim de que a sociedade civil possa nela
crer, convencida de que ela é a sua mais sólida garantia. O Judiciário não vai ficar omisso diante de atos de
improbidade”, afirmou o desembargador Joaquim Figueiredo.

Prioridades

Dentre as prioridades elencadas por Joaquim Figueiredo para o próximo biênio, a celeridade da Justiça é um
dos pontos centrais de sua gestão. “Esta será a diretriz estratégica da nossa gestão: elevar a primazia absoluta
à qualidade da prestação jurisdicional, entendendo-se por qualidade não apenas o teor científico das decisões
que proferimos, que é e sempre foi apreciável, porém, também o tempo que levamos para proferi-las e o tempo
que levamos para fazer com que sejam cumpridas”, assinalou.

Além de buscar uma aproximação entre sociedade e Judiciário, o novo presidente do TJMA pretende se
empenhar na construção da nova sede do Judiciário, na chamada Cidade da Justiça, com o apoio do governo do
estado, e no concurso público para servidores. A solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Judiciário
maranhense contou com a presença do governador do estado, Flávio Dino, e do vice, Carlos Brandão; do
ministro do STJ, Reynaldo Fonseca; da conselheira do CNJ, desembargadora Maria Iracema do Vale; do prefeito
de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; do deputado Rogério Cafeteira, representando a Assembleia Legislativa;
do presidente do TRE-RS, desembargador Carlos Marchionatti; do presidente do Conselho dos Tribunais de
Justiça, desembargador Pedro Carlos Marcondes; do desembargador Raimundo Nonato Alencar, representando
o TJ-PI; do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (Amma), juiz Ângelo Santos; e do
procurador-geral de Justiça, Luíz Gonzaga Coelho, que integraram a mesa, além de outras autoridades,
servidores e familiares.

Parceria



O governador Flávio Dino prestigiou a posse do desembargador Joaquim Figueiredo e garantiu o empenho do
governo do estado em manter parceria com o TJMA assim como aconteceu na gestão do desembargador Cleone
Cunha. O objetivo dessa parceria é avançar em políticas de interesse da sociedade, abrindo novas unidades
judiciárias, para que a população possa ter uma Justiça mais próxima.

“Do mesmo modo, com o presidente José Joaquim é essa a expectativa, que cada um cumpra o seu papel e que
nós, do Poder Executivo, que temos a responsabilidade de arrecadar, de gerir os recursos e distribuí-los, junto
com o Legislativo, para todos os poderes e órgãos, possamos continuar a fazer desse modo”, resumiu Dino.

Corregedoria

O novo corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, informou que sua gestão pretende dar
continuidade ao trabalho e aos projetos desenvolvidos na gestão da desembargadora Anildes Cruz. Ele
reafirmou que atuará na erradicação do sub-registro no estado, principalmente nas localidades mais afastadas e
de difícil acesso, a fim de garantir aos maranhenses o direito à cidadania que se inicia com o Registro de
Nascimento. “Contaremos com o apoio da Presidência do TJ e do governo do estado para esse trabalho que vai
trazer mais dignidade aos maranhenses que não tiveram acesso ao registro de nascimento”, frisou.

Carvalho também disse que trabalhará em conjunto com a presidência do TJMA, atuando junto à Justiça de 1º
Grau para reduzir o acervo processual e dar prioridade ao julgamento de processos referentes à violência
doméstica e familiar contra a mulher. “Esta é uma questão que precisa ser enfrentada e pela qual
trabalharemos, em prol do direito das mulheres”, concluiu. (O Imparcial).
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Cafeteira destaca harmonia entre Poderes durante posse da Mesa
Diretora do TJMA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) deu posse, na manhã desta sexta-feira (15), aos membros da nova
Mesa Diretora do Judiciário maranhense, composta pelos desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos
(presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo Carvalho (corregedor geral). Na ocasião, ao lado do
governador Flávio Dino (PCdoB), o deputado Rogério Cafeteira (PSB) participou do evento representando a
Assembleia Legislativa do Maranhão.

Atualmente, os três Poderes caminham em bastante sintonia, conforme destacado pelo líder do governo,
deputado Rogério Cafeteira, que também parabenizou os novos integrantes da Mesa Diretora.

"Foto simbólica, mas que expressa muito bem minha satisfação em ter participado da solenidade de posse da
nova Mesa Diretora do TJ/MA, representando também a harmonia e o respeito entre os três Poderes. Que os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo
Carvalho (corregedor geral) tenham sabedoria na condução do Tribunal durante este biênio! Nossos
cumprimentos também ao desembargador Cleones Cunha e às desembargadoras Anildes Cruz e Maria das
Graças Duarte que desenvolveram um ótimo trabalho na condução do TJMA nos últimos anos", disse o
parlamentar por meio de suas redes sociais.

Cafeteira também justificou as ausências do presidente Humberto Coutinho, que está em tratamento de saúde e
foi lembrado durante a solenidade, e do vice-presidente Othelino Neto, que está em momento de luto em razão
do falecimento de seu pai, o jornalista Othelino Filho. "Senti-me honrado em ter representado o Legislativo
maranhense na ocasião, que infelizmente não puderam se fazer presentes o presidente Humberto, a quem
estimamos a breve recuperação de sua saúde, e o vice presidente Othelino, a quem nos solidarizamos neste
momento de dor", ressaltou.
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Rogério Cafeteira destaca harmonia entre Poderes durante posse
da Mesa Diretora do TJMA

 

O TJMA deu posse aos membros da nova Mesa Diretora, composta pelos desembargadores José Joaquim
Figueiredo dos Anjos (presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo Carvalho (corregedor geral). Na
ocasião, ao lado do governador Flávio Dino (PCdoB), o deputado Rogério Cafeteira (PSB) participou do evento
representando a Assembleia Legislativa do Maranhão.

Atualmente, os três Poderes caminham em bastante sintonia, conforme destacado pelo líder do governo,
deputado Rogério Cafeteira, que também parabenizou os novos integrantes da Mesa Diretora. “Foto simbólica,
mas que expressa muito bem minha satisfação em ter participado da solenidade de posse da nova Mesa
Diretora do TJ/MA, representando também a harmonia e o respeito entre os três Poderes. Que os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente); Lourival Serejo (vice-presidente); e Marcelo
Carvalho (corregedor geral) tenham sabedoria na condução do Tribunal durante este biênio! Nossos
cumprimentos também ao desembargador Cleones Cunha e às desembargadoras Anildes Cruz e Maria das
Graças Duarte que desenvolveram um ótimo trabalho na condução do TJMA nos últimos anos”, disse o
parlamentar por meio de suas redes sociais.

Cafeteira também justificou as ausências do presidente Humberto Coutinho, que está em tratamento de saúde e
foi lembrado durante a solenidade, e do vice-presidente Othelino Neto, que está em momento de luto em razão
do falecimento de seu pai, o jornalista Othelino Filho. “Senti-me honrado em ter representado o Legislativo
maranhense na ocasião, que infelizmente não puderam se fazer presentes o presidente Humberto, a quem
estimamos a breve recuperação de sua saúde, e o vice presidente Othelino, a quem nos solidarizamos neste
momento de dor”, ressaltou.
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Humberto Coutinho é homenageado pela Famem?

A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), em solenidade realizada na noite de sexta-feira
(15), prestou uma homenagem ao ex-prefeito de Caxias, presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Humberto Coutinho (PDT).

A inauguração da Casa do Municipalismo Prefeito Humberto Coutinho – nova sede da instituição que representa
as cidades e os prefeitos do estado – contou com as presenças do presidente da Famem, prefeito de Tuntum,
Cleomar Tema (PSB); dos deputados estaduais Rogério Cafeteira (PSB), Stenio Rezende (DEM), Fábio Macêdo
(PDT) e Fábio Braga (SD); do diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, Carlos Alberto, e do
procurador geral da Casa, Felipe Ribeiro; deputados federais; o presidente do Tribunal de Contas do Estado,
José Carlos Furtado; dos desembargadores Cleones Cunhas e Foz Sobrinho; do vice-governador, Carlos Brandão,
secretários de Estado, prefeitos, demais lideranças políticas e convidados.

Na oportunidade, Felipe Ribeiro, representando o presidente Humberto Coutinho, recebeu a comenda do
Mérito Municipalista Ribamar Fiquene, honraria concedida às pessoas que prestam relevantes serviços à
sociedade maranhense.

"È uma honra muito grande, não só como amigo, mas como meu chefe, acompanhei a trajetória dele. A cidade
de Caxias é a paixão dele. Eu fico muito feliz com a deferência dada pela FAMEM de nomear a Casa como o
nome do prefeito Humberto Coutinho", afirmou Felipe Ribeiro.

"Acho que é uma das homenagens mais merecidas e mais importantes, porque Humberto Coutinho foi um
prefeito e é um deputado municipalista muito comprometido com os municípios. Estamos sentindo muito
honrado de está aqui nesta homenagem. A dra. Cleide pediu para estarmos aqui para representa-lo; o dr. Felipe
Ribeiro recebeu a comenda em nome da família. Só temos que agradecer ao presidente Tema pela
consideração", acentuou o diretor de Comunicação da Assembleia, Carlos Alberto.

O presidente da Famem e prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, disse que aquela era uma justa homenagem a
Humberto Coutinho que, por duas vezes, foi prefeito de Caxias. "Um homem de muito respeito da política do
Maranhão. Ele está passando por momentos difíceis, mas Deus vai trazer ele de volta ao nosso convívio. Esta
homenagem é mais do que merecida, pois Humberto é um homem do povo e de muito respeito.  Então, nada
mais do que justo esta homenagem", afirmou.

Justa homenagem

Os deputados estaduais também afirmaram que a homenagem a Humberto Coutinho era mais do justa, por ser
um homem que sabe lidar com o povo e que sempre levantou a bandeira do municipalismo. "Eu vejo essa
homenagem com muita alegria. O presidente sempre foi um grande municipalista; foi um grande prefeito; é um
homem que tem uma história forte no municipalismo maranhense. Essa homenagem é justa e eu só quero
louvar a atitude dos dirigentes da Famem", acentuou Stenio Rezende.



"Essa homenagem é mais do que merecida. O presidente Humberto Coutinho é um ícone na nossa política e
merecedor de todas as homenagens. Eu gostaria que não estivesse sendo feita sem a sua presença, mas vamos
torcer para que em um futuro bem próximo ele possa estar novamente entre nós", disse Rogério Cafeteira,
representando a Assembleia Legislativa.

"Sem dúvida alguma essa homenagem é mais do que justa. O presidente Humberto Coutinho sempre foi um
gestor municipalista e merece todas as honrarias. Estou muito feliz de participar desse momento em que a
Famem presta essa homenagem", acentuou Fábio Braga.

Demais homenageados

Na inauguração da nova sede – que fica na Avenida dos Holandeses,  nº 06, quadra 08, no bairro Calhau, uma
das regiões mais bem localizadas de São Luís e que faz parte da programação festiva em homenagem aos 32
anos de criação da Famem – também foram homenageados os ex-presidentes da federação; ex-prefeitos e outras
pessoas ligadas ao movimento municipalista no Maranhão.

A nova sede da entidade era uma reivindicação antiga dos gestores públicos municipais e torna-se realidade em
menos de um ano da gestão do presidente e prefeito de Tuntum, Cleomar Tema.

Prédio moderno

Com uma área construída de mais de 1.600 metros, o moderno prédio conta com todo o espaço climatizado,
além de possuir área segura de estacionamento e um auditório com capacidade para receber até 130 pessoas.
Os setores técnicos da Federação, assim como suas diretorias e coordenadorias, foram instalados de uma forma
que permite integração entre os funcionários. Além disso, foram destinados espaços amplos e bem equipados
para abrigar os Conselhos das Secretarias Municipais de Saúde do Maranhão (COSEMS- MA) e União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação do Maranhão (UNDIME -MA).

Na nova sede da Famem, prefeito e prefeita associados irão dispor, além de acompanhamento técnico gratuito,
de ótima infraestrutura. Foram criadas duas salas destinadas aos gestores, com computadores interligados a
Internet e climatização.

No amplo auditório, cursos gratuitos de capacitação destinados aos técnicos municipalistas voltarão a ser
ministrados através da Escola de Gestão Municipalista, que está sendo totalmente reestruturada pela diretoria
da Federação.

https://maps.google.com/?q=Avenida+dos+Holandeses,%C2%A0+n%C2%BA+06,%0D+quadra+08&amp;entry=gmail&amp;source=g
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TRE empossa hoje novos membros

Desembargador Cleones Cunha e o juiz Júlio Praseres comporão a
Corte Eleitoral no biênio 2018/2019

Toma posse na tarde desta segunda-feira, 18, os novos membros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O
desembargador Cleones Cunha e o juiz Júlio Praseres comporão a Corte Eleitoral nos biênios 2018/2019.

Cleones Cunha assume a vaga deixada pelo desembargador Raimundo Barros, que foi corregedor eleitoral e
também presidente do tribunal. Já Júlio Praseres assume a cadeira que estava sendo ocupada por Kátia Coelho.

Além da posse dos dois magistrados, a Corte Eleitoral vai realizar a eleição para mesa diretora do tribunal.

Pela tradição no TRE, o desembargador que estava como corregedor eleitoral é aclamado presidente. Se assim
for, será o novo presidente Ricardo Duailibe e Cleones Cunha assumirá a corregedoria.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - INSTITUCIONAL
18/12/2017 - SITE O ESTADÃO 
POSITIVA
TJs gastam R$ 890 mi com ?penduricalhos? para juízes

Pag.: 17

TJs gastam R$ 890 mi com ‘penduricalhos’ para juízes
Despesa dos tribunais de Justiça com indenizações como o auxílio-moradia e outros amplia em até 30% o
vencimento dos magistrados estaduais além do teto salarial

A concessão generalizada de auxílio-moradia, auxílio-alimentação e auxílio-saúde faz com que 26 tribunais
estaduais de Justiça gastem cerca de R$ 890 milhões por ano com esses pagamentos. Na última folha salarial
publicada, 13.185 juízes dos TJs (mais de 80% do total) tiveram o contracheque inflado por esses benefícios ou
itens similares.

+++ Tribunal do Rio Grande do Norte pagou R$ 39 milhões em auxílio-moradia para seus juízes

+++ Ministro do STF libera auxílio moradia retroativo para juízes do RN

O Estadão Dados mediu pela primeira vez o impacto dos “penduricalhos” nos contracheques do Judiciário
graças à publicação detalhada e padronizada de dados salariais, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Dos TJs estaduais, apenas o do Amapá ainda não abriu a caixa-preta da folha de pagamentos. Com os
auxílios, juízes obtêm um ganho de até 30% em relação ao salário básico. No Mato Grosso do Sul, por exemplo,
o salário médio é de R$ 28,2 mil, e os benefícios recebidos garantem um acréscimo médio de quase R$ 8,4 mil. 

 Tribunal de Justiça de SP emite comunicado contra assédio moral
O Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que os pagamentos dos salários estão 'dentro do teto constitucional' 
Foto: Daniel Teixeira/Estadão
As médias, porém, ocultam os casos mais extremos. Em novembro, 69 juízes de nove Estados receberam mais
de R$ 10 mil a título de auxílio. Por ter caráter de “verba indenizatória”, e não de salário, esses recursos não
são levados em conta no cálculo do teto de vencimentos dos magistrados, de R$ 33.763, nem são descontados
quando o limite é atingido.

+++ Ministra cita escravidão e pede ao governo salário de R$ 61 mil

+++ Ministra desiste de pedir salário de R$ 61 mil

+++ “Usar escravidão para obter privilégio ilegal é um deboche”, diz Lamachia

Além dos R$ 890 milhões, há outros custos na folha, de caráter eventual. Em novembro, eles somaram R$ 9
milhões. Os salários básicos, sem contar os extras, consomem quase R$ 6 bilhões por ano. Por causa dos
auxílios e outros extras, um terço dos juízes estaduais teve rendimento líquido superior ao teto. No topo do
ranking, um contracheque de R$ 227 mil, em Rondônia.

+++ Juiz de Mato Grosso recebeu mais de meio milhão em julho

O auxílio-moradia começou como vantagem restrita – uma “ajuda de custo, para moradia, nas comarcas em que
não houver residência oficial para juiz, exceto nas capitais”, segundo a Lei Orgânica da Magistratura. Em 1986,



a restrição às capitais foi abolida. O que era exceção passou a ser regra. Leis estaduais estenderam o
pagamento a todos os integrantes de determinados TJs. O Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu o benefício
a todos os juízes federais e, depois, a todos os TJs estaduais e aos ramos militar e trabalhista do Judiciário. Há
ações que reivindicam o “direito” também aos juízes aposentados.

Atualmente, três em cada quatro juízes estaduais recebem auxílio-moradia, independentemente da cidade onde
trabalham e do fato de possuir ou não residência própria. Apenas o auxílio-alimentação atinge uma parcela
maior: 78%.

Na semana passada, o ministro Luiz Fux, do STF, negou seguimento a uma ação popular contra decisão sua de
autorizar pagamento de auxílio-moradia a juízes, promotores e conselheiros de tribunais de contas. Foi Fux, em
decisão provisória de 2014, quem estendeu o benefício a todos os juízes federais, mesmo os que atuam na
cidade de origem.

+++ ANÁLISE: Uma decisão equivocada

Para o ex-presidente do STF e do CNJ Carlos Ayres Britto, não faz sentido excluir os auxílios do cálculo do teto.
“Sempre entendi, em meus votos, que teto é um limite máximo, não admite sobreteto, ultrapassagem. Na
medida em que há claraboia nesse teto, perde-se a noção.”

Todos os tribunais estaduais foram procurados pela reportagem. Os 19 que responderam até a conclusão desta
edição (SP, DF, CE, PR, MS, MA, MG, PI, TO, AM, ES, RR, BA, SE, RO, SC, PA, RS e GO) ressaltaram que os
pagamentos dos salários estão dentro do teto constitucional e que demais auxílios e indenizações constam de
legislações estaduais ou resoluções do CNJ, e, portanto, são legais.

Encontrou algum erro? Entre em contato
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Cleones Cunha e Júlio Prasesres assumem como membros efetivos
do TRE-MA nesta tarde

O evento ocorrerá no auditório Ernani Santos a partir das 16h. Ambos passam a integrar a Corte do TRE-MA
nos lugares do desembargador Raimundo Barros e da juíza Kátia Coelho, cujos biênios terminaram no fim de
semana.
Foto: Reprodução

Hoje à tarde, o desembargador Cleones Cunha e o juiz Júlio Praseres assumem como membros efetivos do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em sessão administrativa extraordinária. O evento ocorrerá no
auditório Ernani Santos a partir das 16h. Ambos passam a integrar a Corte do TRE-MA nos lugares do
desembargador Raimundo Barros e da juíza Kátia Coelho, cujos biênios terminaram no fim de semana.

Ainda durante a sessão extraordinária, segundo prevê os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º do Regimento Interno,
haverá eleição para os cargos de presidente e corregedor. “§ 2º A eleição do novo presidente do Tribunal
ocorrerá logo após o término do mandato ou biênio do atual presidente e será procedida por meio de voto
secreto na mesma sessão em que se der posse do novo membro. § 3º Será considerado eleito presidente o
membro que obtiver a maioria absoluta dos votos dos integrantes da corte e a solenidade de posse dos novos
dirigentes dar-se-á na primeira sessão após às respectivas eleições”.

O artigo 5º regulamenta ainda que a presidência do Tribunal será exercida por um dos desembargadores
indicados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão para ter assento como membro deste Tribunal Regional
Eleitoral, cabendo ao outro, o exercício cumulativo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

Despedida

Na última quinta-feira (14), o desembargador Raimundo Barros se despediu da Corte do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão e destacou algumas conquistas obtidas pelo TRE durante sua gestão. Além de
premiações nacionais, o TRE conseguiu, em 2017, se empenhou para que o Maranhão não tivesse dezenas de
zonas eleitorais de serem extintas. A manutenção das zonas resultou de esforço institucional da presidência,
corregedoria e diretoria-geral junto ao TSE, sensibilizando os ministros para a questão do atendimento dos
eleitores e lotação de servidores.

Outra marca foi a nomeação de 20 servidores oriundos do concurso 2015 antes que o Tribunal Superior
Eleitoral baixasse portaria 671 proibindo novos atos. Apesar da crise, a gestão do desembargador Raimundo
Barros construiu o Fórum Eleitoral de Urbano Santos e garantiu a reforma do Fórum de São Luís.
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“Queremos uma Justiça próxima do povo”, afirma desembargador
Joaquim Figueredo

Nova Mesa Diretora do TJMA toma posse e planeja aproximação maior entre o Judiciário e a população.
Desembargador Joaquim Figueiredo é presidente 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) possui uma nova Mesa Diretora para o biênio 2018/2019. Os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente), Lourival de Jesus Serejo (vice) e Marcelo
Carvalho Silva (corregedor-geral da Justiça) foram eleitos, no dia 4 de outubro deste ano, mas somente na
manhã de ontem foram empossados. O discurso dos novos membros da Mesa Diretora é o de aproximar o
Judiciário da população maranhense.

O novo presidente do TJMA disse estar disposto a simplificar a relação com a sociedade e assegurou que, em
sua gestão, o Judiciário não ficará omisso diante de atos de improbidade.
“Queremos uma Justiça próxima do povo, para o qual é ditada e do qual deve estar sempre ao alcance. Uma
Justiça simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim de que a sociedade civil possa nela
crer, convencida de que ela é a sua mais sólida garantia. O Judiciário não vai ficar omisso diante de atos de
improbidade”, afirmou o desembargador Joaquim Figueiredo.

Prioridades

Dentre as prioridades elencadas por Joaquim Figueiredo para o próximo biênio, a celeridade da Justiça é um
dos pontos centrais de sua gestão. “Esta será a diretriz estratégica da nossa gestão: elevar a primazia absoluta
à qualidade da prestação jurisdicional, entendendo-se por qualidade não apenas o teor científico das decisões
que proferimos, que é e sempre foi apreciável, porém, também o tempo que levamos para proferi-las e o tempo
que levamos para fazer com que sejam cumpridas”, assinalou.

Além de buscar uma aproximação entre sociedade e Judiciário, o novo presidente do TJMA pretende se
empenhar na construção da nova sede do Judiciário, na chamada Cidade da Justiça, com o apoio do governo do
estado, e no concurso público para servidores. A solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Judiciário
maranhense contou com a presença do governador do estado, Flávio Dino, e do vice, Carlos Brandão; do
ministro do STJ, Reynaldo Fonseca; da conselheira do CNJ, desembargadora Maria Iracema do Vale; do prefeito
de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; do deputado Rogério Cafeteira, representando a Assembleia Legislativa;
do presidente do TRE-RS, desembargador Carlos Marchionatti; do presidente do Conselho dos Tribunais de
Justiça, desembargador Pedro Carlos Marcondes; do desembargador Raimundo Nonato Alencar, representando
o TJ-PI; do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (Amma), juiz Ângelo Santos; e do
procurador-geral de Justiça, Luíz Gonzaga Coelho, que integraram a mesa, além de outras autoridades,
servidores e familiares.

Parceria

O governador Flávio Dino prestigiou a posse do desembargador Joaquim Figueiredo e garantiu o empenho do
governo do estado em manter parceria com o TJMA assim como aconteceu na gestão do desembargador Cleone



Cunha. O objetivo dessa parceria é avançar em políticas de interesse da sociedade, abrindo novas unidades
judiciárias, para que a população possa ter uma Justiça mais próxima.

“Do mesmo modo, com o presidente José Joaquim é essa a expectativa, que cada um cumpra o seu papel e que
nós, do Poder Executivo, que temos a responsabilidade de arrecadar, de gerir os recursos e distribuí-los, junto
com o Legislativo, para todos os poderes e órgãos, possamos continuar a fazer desse modo”, resumiu Dino.

Corregedoria

O novo corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, informou que sua gestão pretende dar
continuidade ao trabalho e aos projetos desenvolvidos na gestão da desembargadora Anildes Cruz. Ele
reafirmou que atuará na erradicação do sub-registro no estado, principalmente nas localidades mais afastadas e
de difícil acesso, a fim de garantir aos maranhenses o direito à cidadania que se inicia com o Registro de
Nascimento. “Contaremos com o apoio da Presidência do TJ e do governo do estado para esse trabalho que vai
trazer mais dignidade aos maranhenses que não tiveram acesso ao registro de nascimento”, frisou.

Carvalho também disse que trabalhará em conjunto com a presidência do TJMA, atuando junto à Justiça de 1º
Grau para reduzir o acervo processual e dar prioridade ao julgamento de processos referentes à violência
doméstica e familiar contra a mulher. “Esta é uma questão que precisa ser enfrentada e pela qual
trabalharemos, em prol do direito das mulheres”, concluiu.
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TJMA | Nova mesa diretora do Judiciário maranhense toma posse

Os três novos membros da mesa diretora do Judiciário maranhense tomaram posse na manhã desta
sexta-feira (15), na sala das sessões plenárias do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). Os
desembargadores José Joaquim Figueiredo dos Anjos (presidente), Lourival de Jesus Serejo (vice) e
Marcelo Carvalho Silva (corregedor-geral da Justiça) foram eleitos, no dia 4 de outubro deste ano, para
o biênio 2018/2019.

O novo presidente do TJMA disse que o Poder Judiciário do Maranhão deve não apenas tomar as
decisões, mas fazer com que sejam cumpridas, rigorosamente, em tempo hábil.

"Queremos uma Justiça próxima do povo, para o qual é ditada e do qual deve estar sempre ao alcance.
Uma Justiça simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim de que a sociedade civil
possa nela crer, convencida que ela é a sua mais sólida garantia", enfatizou o novo presidente do TJMA,
acrescentando que "o Judiciário não vai ficar à margem do que está acontecendo, principalmente com
atos de improbidade".

Ele afirmou que sociedade maranhense clama por resposta judicial efetiva, que previna e solucione os
conflitos em tempo hábil. "Esta será a diretriz estratégica da nossa gestão: elevar a primazia absoluta à
qualidade da prestação jurisdicional, entendendo-se por qualidade não apenas o teor científico das
decisões que proferimos, que é e sempre foi apreciável, porém, também o tempo que levamos para
proferi-las e o tempo que levamos para fazer com que sejam cumpridas", assinalou.

Joaquim Figueiredo elencou algumas das prioridades de sua gestão, como uma Justiça mais célere e
próxima da sociedade; a construção da nova sede do Judiciário, na chamada Cidade da Justiça, em São
Luís, com o apoio do Governo do Estado; e concurso público para servidores. Tudo com a colaboração
dos desembargadores Lourival Serejo (vice-presidente) e Marcelo Carvalho Silva (corregedor-geral da
Justiça), assim como dos outros membros da Corte.

Numa cerimônia marcada pela emoção, o presidente empossado não conteve o choro, ao lembrar de
seu pai, Liberino Santos dos Anjos, já falecido; ao falar sobre sua mãe, Aldeide Figueiredo dos Anjos,
presente à posse, juntamente com a esposa, filhos, irmãos, netos e outros familiares e amigos do
desembargador.

"A minha origem é humilde. E quem galga o poder - como eu galgo hoje - primeiro por Deus, depois
pelos meus pares, tem que ficar sempre emocionado".

MISSA E SOLENIDADE – Uma missa em ação de graças, celebrada pelo padre Cláudio Corrêa na
Catedral Metropolitana, antecedeu a solenidade. Magistrados, servidores, parentes e amigos dos
desembargadores eleitos foram à Igreja da Sé.



A solenidade no Plenário contou com a presença do governador do Estado, Flávio Dino, e do vice, Carlos
Brandão; do ministro do STJ, Reynaldo Fonseca; da conselheira do CNJ, desembargadora Maria Iracema
do Vale; do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; do deputado Rogério Cafeteira,
representando a Assembleia Legislativa; do presidente do TRE-RS, desembargador Carlos Marchionatti;
do presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça, desembargador Pedro Carlos Marcondes; do
desembargador Raimundo Nonato Alencar, representando o TJ-PI; do presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Ângelo Santos; e do procurador-geral de Justiça, Luíz Gonzaga
Coelho, que integraram a mesa.

O então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cleones Cunha, abriu a sessão solene de
posse dos novos dirigentes do Judiciário estadual, agradecendo, nominalmente, à colaboração de todos
os integrantes da mesa, aos desembargadores, juízes, diretores e também a servidores, funcionários
terceirizados e demais pessoas que o ajudaram ao longo dos últimos dois anos.

Cleones Cunha disponibilizou o Relatório de Gestão do biênio 2016/2017 aos desembargadores e
enalteceu a qualidade da atuação, do histórico funcional e de vida dos três novos dirigentes da Corte.

"Não tenho dúvidas de que o Poder Judiciário do Maranhão estará muito bem assistido e representado",
avalizou, desejando sucesso e sorte, com a benção de Deus.

Em seguida, o desembargador Cleones Cunha entregou à desembargadora Maria Iracema do Vale, do
Conselho Nacional de Justiça, a Medalha Antonio Rodrigues Vellozo, concedida pelo Tribunal a
magistrados, membros do Ministério Público, advogados, deputados estaduais, deputados federais,
serventuários e outras personalidades de comprovada idoneidade moral e reconhecido merecimento,
pela prática de atos ou serviços relevantes em favor do Poder Judiciário do Maranhão.

POSSE – Cleones Cunha convocou, então, o novo presidente a prestar o compromisso e assinar o termo
de posse, posteriormente lido pelo novo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão Carvalho. Depois de receber
o Grão-Colar Clóvis Bevilacqua, com o qual são agraciados os desembargadores-presidentes, e de
assumir o lugar de seu antecessor, José Joaquim Figueiredo dos Anjos deu posse aos desembargadores
Lourival Serejo (vice-presidente) e Marcelo Carvalho (corregedor-geral da Justiça).

O presidente empossado se desculpou por quebrar o protocolo para pedir a benção a sua mãe, antes de
dar seguimento à solenidade. Depois entregou a Medalha Antonio Rodrigues Vellozo aos
desembargadores Raimundo Nonato Alencar, do Tribunal de Justiça do Piauí, e Carlos Marchionatti, do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.

Mais informações 

http://omaranhense.com/tjma-nova-mesa-diretora-do-judiciario-maranhense-toma-posse/
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Novos membros da Diretoria do Sindjus-MA são eleitos em
Assembleia Geral
 

Nova composição da Diretoria do Sindjus-MA, da esquerda para a direita: Pedro Davi (Mobilização), Jair Flávio
dos Santos (Convênios), José de Ribamar Araújo (Saúde), Sandra Regina Rocha (Patrimônio) Adonis Batista
(Segundo Secretário), João Paulo Diolindo (Relações Sindicais), Rivelino Alves Pereira (Formação Política),
George Ferreira (vice-presidente), Francisco Claison de Carvalho (Cultura), Artur Estevam Filho (Assuntos
Jurídicos), Márcio Luís Souza (Secretário-Geral), Aníbal Lins (presidente), Fagner Damasceno (Tesoureiro) e
Marcos Gilsol Amaral (Esporte e Lazer)Nova composição da Diretoria do Sindjus-MA, da esquerda para a direita:
Pedro Davi (Mobilização), Jair Flávio dos Santos (Convênios), José de Ribamar Araújo (Saúde), Sandra Regina
Rocha (Patrimônio) Adonis Batista (Segundo Secretário), João Paulo Diolindo (Relações Sindicais), Rivelino
Alves Pereira (Formação Política), George Ferreira (vice-presidente), Francisco Claison de Carvalho (Cultura),
Artur Estevam Filho (Assuntos Jurídicos), Márcio Luís Souza (Secretário-Geral), Aníbal Lins (presidente),
Fagner Damasceno (Tesoureiro) e Marcos Gilsol Amaral (Esporte e Lazer)

Durante a Assembleia Geral de Planejamento Orçamentário, além de votarem a Proposta Orçamentária para
2018, os filiados do Sindjus-MA também escolheram cinco novos integrantes da Diretoria do Sindicato. Os
cargos estavam vagos e sem suplentes. Os novos integrantes foram escolhidos mediante cinco lista tríplices que
foram submetidas ao crivo da categoria.

“A vontade da categoria prevaleceu, de forma soberana e democrática. Foi a categoria que decidiu, nas
Assembleias Regionais, que deveria constar no Estatuto do Sindicato que os cargos da Diretoria que ficassem
vagos, e que não tivessem suplentes, fossem providos mediante a apresentação de lista tríplice pelo presidente
da entidade para a deliberação da Assembleia Geral. Assim foi feito. A Assembleia Geral, com entusiasmo
aclamou os companheiros que chegam com muita disposição de fazer o melhor pela classe e imbuídos de um
forte sentimento de unidade”, afirmou o presidente do Sindjus-MA, Aníbal Lins.
Foram eleitos e imediatamente empossados:

Secretário de Cultura e Promoção Social, Francisco Clailson de Carvalho Lima, que é técnico judiciário da
Comarca de Pedreiras;

Secretário de Saúde e Assuntos Previdenciários, José Ribamar Pacheco Araújo, auxiliar judiciário da Comarca
de Pinheiro;

Secretário de Convênios, Jair Flávio Ferreira dos Santos, auxiliar judiciário da Comarca de Açailândia;

Secretário de Relações Sindicais, João Paulo Diolindo Gomes, técnico judiciário da Comarca de Coelho Neto;

Segundo Secretário, Adonis de Carvalho Batista, que é técnico judiciário da Comarca de Imperatriz.



“É com muita honra que recebo este cargo. Agradeço a todos os servidores, todos sindicalizados, que confiaram
esse cargo a mim. Gostaria de dizer vou empenhar muita dedicação, procurando sempre mais conquistas para o
nosso Sindicato e para o fortalecimento da nossa base”, afirmou o novo secretário de Relações Sindicais, João
Paulo Gomes Diolindo.

“Nossa ideia é agregar cada vez mais convênios para o benefício dos servidores, expandindo, não somente na
Capital, mas também nas Comarcas do interior do Estado. Eu sei que já temos uma secretaria que funciona a
todo vapor, com parcerias que já beneficiam muito os servidores, mas o nosso intuito é melhorar ainda mais
esse trabalho”, afirmou Jair Flávio Ferreira dos Santos.

“Eu agradeço imensamente a confiança! E digo que diante de toda a tribulação que a gente passa, a cultura é
capaz de aliviar. Nós sabemos que nas comarcas existem talentos, pessoas que escrevem, que cantam, isso é
algo que devemos trabalhar”, afirmou Francisco Clailson de Carvalho Lima. 


