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Juiz José Gonçalo de Sousa Filho comporá o TRE-MA até setembro
de 2021

O juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão como membro efetivo na categoria de juiz estadual na manhã desta
quarta, 18 de setembro, na sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça do Estado.

Logo após ser eleito, com 19 votos dos 28 desembargadores presentes, o magistrado declarou à Rádio Web
Justiça do TJMA que é a primeira vez que integrará a Corte Eleitoral, apesar de já ter atuado como auxiliar da
presidência por um tempo. Relatou ainda estar agradecido pela confiança dos que votaram nele e que pretende
somar com trabalho aos que já estão no órgão.

A eleição para a vaga de membro titular na categoria juiz ocorreu devido ao encerramento do 1º biênio do juiz
Itaércio Paulino da Silva, que se dará nesta quinta-feira, 19 de setembro. Concorreram ainda os juízes Luiz de
Franca Belchior Silva (8 votos), Joseane de Jesus Corrêa Bezerra (1 voto), Antonio Luiz de Almeida Silva e Mário
Márcio de Almeida Sousa.

Composição

A Corte Eleitoral do Maranhão é composta por 7 membros, sendo 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 1
juiz federal, 2 juízes estaduais e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral nomeados pelo
presidente da República, antes indicados em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça.
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COTADO PARA PRÓXIMA VAGA DE DESEMBARGADOR JOSÉ
GONÇALO ELEITO NOVO MEMBRO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL
 

O juiz da 3ª Vara Criminal, José Gonçalo, foi eleito nesta quarta-feira (18), o novo membro da corte do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Ele obteve 19 votos e ocupará o posto pelo próximo biênio 2019/2021.

José Gonçalo irá substituir o juiz Itaercio Paulino da Silva que termina seu mandato nesta quinta-feira (19).
Ainda foram votados o juiz Belchior com 8 votos e Joseane Bezerra obteve um voto.
O novo membro da corte eleitoral é um dos mais renomados juízes do estado do Maranhão, inclusive cotado
para assumir uma vaga de desembargador nos próximos anos, uma vez que já figurou duas vezes nas listas
tríplices para composição do pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
José Gonçalo é natural de Pastos Bons, irmão dos prefeitos Hilton Gonçalo de Santa Rita e Iriane Gonçalo de
Pastos Bons, assim como do suplente de deputado federal dr Antônio Elizabeth Gonçalo.
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GLABERT CUTRIM DESTACA EMEPENHO DO LÍDER DO
GOVERNO/ PRESIDENTE DO TJ-MA NO REAJUSTE DOS
SERVIDORES DO JUDICIÁRIO

Os deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovaram de forma unânime, na sessão desta terça-feira
(17), o Projeto de Lei de autoria do Poder Judiciário que concede reajuste de 2,94% nos vencimentos dos
servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Durante a votação, o primeiro vice-presidente, deputado Glalbert Cutrim (PDT) destacou o empenho do líder do
governo, deputado Rafael Leitoa, e do presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
além dos membros do Governo do Estado, que mantiveram diversas reuniões para chegar a aprovação.
Glalbert Cutrim também lembrou da importância do reajuste para a valorização dos profissionais do Tribunal de
Justiça.
“Esse Projeto de Lei que garante o reajuste a quase 6 mil servidores do judiciário, foi tratado nessa casa de
forma bem madura, nós vimos o diálogo constante do líder do governo com o presidente do Tribunal de Justiça,
e com os membros do governo Flávio Dino, que sempre se colocaram a disposição para eventuais dúvidas. E
agora, nós temos a oportunidade de dar a Cesar o que é de Cesar, e ajudar essas famílias que serão
beneficiadas. E eu tenho certeza que todos nós sairemos de cabeça erguida e com o dever cumprido, por ter
feito nosso papel.”. Disse o deputado ao votar.
O reajuste será implantado com pagamento integral dos retroativos, conforme descrito no Projeto de Lei.
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Associação dos Criadores conquista apoios para a realização da
Expoema 2019

 

A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema). O evento tem recebido o apoio de
diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento, com inclusão social e geração de
oportunidades de negócios.

“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.

PROGRAMAÇÃO

A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a realização de cursos,
palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é
priorizar a produção de conhecimento – em parceria com instituições de ensino – e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque Independência
ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.



Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.
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DPE/MA garante absolvição de homem preso de forma injusta
 

O Núcleo Regional da Defensoria Pública de Rosário/MA, recebeu recentemente a visita de duas pessoas, as
quais resolveram de livre e espontânea vontade prestar declarações no sentido de que uma pessoa teria sido
acusada e presa de maneira injusta. Segundo L.M.P., vítima de uma tentativa de homicídio, a pessoa que teria
praticado o fato contra a sua vida estaria em liberdade, não se tratando do indivíduo processado e custodiado,
identificado como V.R.A. Nesse mesmo sentido foi a declaração da genitora da vítima, a Sra. D. M.P., também
colhida na Defensoria.

Com base nas informações recebidas, o Defensor Público Estadual Alex Pacheco Magalhães requereu
imediatamente a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do assistido e a sua absolvição sumária.
Contudo, o pedido defensorial acabou não sendo apreciado.

Posteriormente, designada audiência de instrução na Justiça, verificou-se exatamente que o indivíduo acusado e
preso não seria o autor dos fatos contra a vítima, pois a mesma confirmou em Juízo exatamente o que já havia
declarado anteriormente no órgão defensorial.

Diante das provas produzidas, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição sumária do acusado da imputação
de tentativa de homicídio, bem como pela revogação da sua prisão, pleito que foi acatado pela Justiça. O
Defensor requereu ainda a extração de cópias do processo, a fim de serem adotadas todas as medidas de ordem
administrativa e judicial em favor do assistido.

O Defensor Público Alex que atuou na defesa do acusado, destaca a ocorrência de uma série de erros cometidos
por parte de agentes públicos do Estado. “Como reparar uma equivocada acusação e prisão ilegal? Como fica
agora a situação do assistido? Como apagar as dores, as marcas e as sequelas causadas? Esse assistido teve a
sorte de provar a sua inocência, pois a vítima felizmente ainda se encontra viva. E se fosse um homicídio
consumado? Como provaríamos tal inocência? É muito grave que erros dessa natureza continuem ocorrendo e
nada seja feito. É preciso que os abusos cometidos sejam devidamente responsabilizados”, pontuou Magalhães.
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Juiz José Gonçalo de Sousa Filho é o novo membro do TRE-MA

O juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) como membro titular na categoria de juiz estadual. A
votação ocorreu na Sessão Plenária Administrativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizada nesta
quarta-feira (18). Ele é irmão do prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo.

"É a primeira vez que integrarei a Corte Eleitoral. Fico agradecido pela confiança dos desembargadores e
pretendo somar com trabalho aos que já estão lá", declarou o magistrado logo após eleito, com 19 votos. O juiz
já autou como juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MA.

A eleição para a vaga de membro titular na categoria juiz ocorreu com o encerramento do 1º biênio do juiz
Itaércio Paulino da Silva, que se dará nesta quinta-feira, 19 de setembro. Concorreram ainda os juízes Luiz de
Franca Belchior Silva (8 votos), Joseane de Jesus Corrêa Bezerra (1 voto), Antonio Luiz de Almeida Silva e Mário
Márcio de Almeida Sousa.

COMPOSIÇÃO

A Corte Eleitoral do Maranhão é composto por sete Membros (Constituição Federal, art. 120, §1º e Resolução
TSE n.º 21.461/2003): dois Juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; dois Juízes, dentre Juízes
de Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região; dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação
do Presidente da República, indicados pelo Tribunal de Justiça.
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Vem aí a Expoema 2019!
 

 Vem aí a  Expoema 2019! A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período
de 20 a 27 de outubro, a 61ª edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema).

O evento tem recebido o apoio de diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento,
com inclusão social e geração de oportunidades de negócios, segundo Ivaldeci Mendonça, presidente da
Associação do Criadores do Maranhão.

 Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

"É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão", declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. "Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado", declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. "O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio", declarou ele.

PROGRAMAÇÃO

A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a realização de cursos,
palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é
priorizar a produção de conhecimento - em parceria com instituições de ensino - e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque Independência
ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.

Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.



Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.
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TJ adia julgamento de ação do governo Flávio Dino contra 21,7%
 

O desembargador José de Ribamar Castro, relator da ação rescisória do governo contra o pagamento de 21,7%
a servidores estaduais no Tribunal de Justiça, retirou o processo de pauta, adiando o julgamento do mérito do
caso, que estava marcado para sexta-feira (saiba mais).

A decisão atendeu a pedida da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Principal interessado na causa, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão
(Sintsep) já havia convocado servidores, por meio de nota, a acompanhar, o julgamento, nas Primeiras Câmaras
Cíveis Reunidas do TJ.

Cleinaldo Bil Lopes, presidente do Sintsep, diz que tem havido lobby do Governo do Estado pela derrubada
definitiva do reajuste - já suspenso por liminar do relator do caso, desembargador José de Ribamar Castro -,
mas que acredita na independência dos magistrados pelo indeferimento da rescisória.

"Mesmo com o lobby do Governo do Estado junto ao TJMA, acreditamos que o Tribunal de Justiça é autônomo e
vai julgar com imparcialidade, até porque o Novo Código de Processo Civil assegura que, para entrar com uma
Ação Rescisória, após o julgamento de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o que aconteceu
em 2017, ela tem que possuir fato novo. Os argumentos que estão sendo usados, neste momento, pelo Governo
do Estado são os mesmos usados no julgamento do IRDR. Por isso, acreditamos que a Justiça vai prevalecer e o
Tribunal de Justiça do Maranhão vai dar, mais uma vez, uma demonstração de que é independente e
autônomo", diz ele no comunicado.
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Expoema 2019 de volta em outubro com apoio da Famem e do
Governo do Estado

A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema). O evento tem recebido o apoio de
diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento, com inclusão social e geração de
oportunidades de negócios.

“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.
 
PROGRAMAÇÃO
A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a realização de cursos,
palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é
priorizar a produção de conhecimento – em parceria com instituições de ensino – e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque Independência
ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.

Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.



Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
19/09/2019 - BLOG FILIPE MOTA 
NEUTRA
Agora lascou!!! Governo Flávio Dino terá que devolver milhões em ICMS cobrado ilegalmente nas contas da
CEMAR

Pag.: 10

Agora lascou!!! Governo Flávio Dino terá que devolver milhões em
ICMS cobrado ilegalmente nas contas da CEMAR
 

TJ's já declararam ilegalidade em parte da cobrança de ICMS na conta de energia elétrica em vários estados do
país

Conta de energia elétrica do Maranhão, não vem discriminada a alíquota de cobrança de tarifa do ICMS
O Maranhão é o estado que tem a maior alíquota de ICMS do Brasil, além disso, a conta de energia que a
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR envia os consumidores chega às residências e empresa
consumidora com vários encargos setoriais sob a forma de taxas que nem sempre o usuário do sistema entende
do que se trata.
A cobrança do ICMS tem levantado polêmicas e tornaram-se motivos de disputas judiciais entre consumidores,
governos estaduais e concessionárias de energia, devido a base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), que incide sobre o total a fatura.
O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento favorável ao consumidor e considera a cobrança do
tributo ilegal, porque o ICMS deve incidir sobre a cobrança da energia elétrica, que é a mercadoria, e não sobre
as tarifas que dizem respeito a transmissão e outras etapas anteriores ao fornecimento do produto (energia).
Em vários outros estados, consumidores conseguiram decisões na justiça para reaver tudo o que pagou em
impostos indevidos nos últimos cinco anos e em dobro. Além disso, tem direito a exigir a exclusão dessas taxas
da base de cálculo do imposto, o que pode significar uma economia de até 35% no valor da conta.
Os consumidores maranhenses devem buscar orientação jurídica para reaver os tributos que pagaram a mais
nas contas de energia elétrica. Em tempo: outra questão que no estado do Maranhão não acontece é saber a
alíquota do ICMS que está sendo efetivamente cobrado na conta de energia, só aparece o valor a ser pago,
outra ilegalidade.
E mais: consumidores maranhenses que tem conta de energia devem procurar o Procon, defensoria pública e a
até mesmo a justiça para reaverem os valores cobrados indevidamente.
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O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
participou, nesta quinta-feira (19), da mesa de abertura do IX Fórum Nacional de Mediação e
Conciliação (FONAMEC). O evento, realizado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
por meio do Núcleo de Solução de Conflitos (Nupemec) e que conta com o apoio do
Parlamento Estadual, tem o objetivo é promover discussões voltadas para o aprimoramento
dos métodos consensuais de solução de conflitos. 
 

Othelino destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo núcleo para dar celeridade ao
trabalho de análise dos processos judiciais. "Mediação e conciliação são instrumentos
essenciais para o Judiciário maranhense, no sentido de encurtar as demandas judiciais para
que as soluções sejam geradas rapidamente, contemplando as partes envolvidas", enfatizou.
 

Para Alexandre Abreu, presidente do fórum e coordenador do Nupemec, a iniciativa fortalece
a política pública estadual e nacional, no que diz respeito a conflitos no setor público. "É um
momento bastante oportuno para ouvirmos os gestores de política pública de tratamento de
conflitos, estudiosos, legisladores, representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo e, juntos, vamos discutindo meios alternativos de solução de demandas", explicou,
ressaltando, ainda, o apoio do Núcleo para a realização dos debates.
 

O presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, falou sobre a
diminuição no número de processos. "O núcleo é de uma necessidade ímpar para o Judiciário,
porque se evita processo físico. De 2015 a 2019, analisamos mais de 40 mil processos em
audiência. Destes, foram quase 20 mil conciliaçãoes, ou seja, evitamos um inchaço no Poder
Judiciário", analisou.
 

Discussões
 

O tema central do fórum "Poder Público e o uso dos meios adequados de solução de conflitos"
foi tratado pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Henrique Ávila, que
destacou a atuação do judiciário maranhense na área durante a abordagem da temática.
 

Outros assuntos foram discutidos no evento, que segue até esta sexta (20), por
desembargadores, promotores de Justiça, ministros, senador e juízes presentes, como
resolução alternativa de demandas de saúde; uso da tecnologia para a solução de conflitos,



com êxito na renegociação de débitos fiscais; interesses difusos e coletivos (meio ambiente,
saúde, educação, segurança); dívidas públicas, contratos de obras e práticas restaurativas.
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TJ adia julgamento de ação do governo Flávio Dino contra 21,7%
 

O desembargador José de Ribamar Castro, relator da ação rescisória do governo contra o pagamento de 21,7%
a servidores estaduais no Tribunal de Justiça, retirou o processo de pauta, adiando o julgamento do mérito do
caso, que estava marcado para sexta-feira (saiba mais).

A decisão atendeu a pedida da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Principal interessado na causa, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão
(Sintsep) já havia convocado servidores, por meio de nota, a acompanhar, o julgamento, nas Primeiras Câmaras
Cíveis Reunidas do TJ.

Cleinaldo Bil Lopes, presidente do Sintsep, diz que tem havido lobby do Governo do Estado pela derrubada
definitiva do reajuste – já suspenso por liminar do relator do caso, desembargador José de Ribamar Castro -,
mas que acredita na independência dos magistrados pelo indeferimento da rescisória.

“Mesmo com o lobby do Governo do Estado junto ao TJMA, acreditamos que o Tribunal de Justiça é autônomo e
vai julgar com imparcialidade, até porque o Novo Código de Processo Civil assegura que, para entrar com uma
Ação Rescisória, após o julgamento de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o que aconteceu
em 2017, ela tem que possuir fato novo. Os argumentos que estão sendo usados, neste momento, pelo Governo
do Estado são os mesmos usados no julgamento do IRDR. Por isso, acreditamos que a Justiça vai prevalecer e o
Tribunal de Justiça do Maranhão vai dar, mais uma vez, uma demonstração de que é independente e
autônomo”, diz ele no comunicado.
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Associação dos Criadores conquista apoios para realização da
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A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema). O evento tem recebido o apoio de
diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento, com inclusão social e geração de
oportunidades de negócios.

“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.

 

Programação – A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a
realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos
organizadores é priorizar a produção de conhecimento – em parceria com instituições de ensino – e a prestação
de serviços à comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque
Independência ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.



Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.
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Juiz José Gonçalo é eleito para compor corte do TRE/MA

O juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) como membro titular na categoria de juiz estadual.

A votação ocorreu na Sessão Plenária Administrativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizada nesta
quarta-feira (18).

“É a primeira vez que integrarei a Corte Eleitoral. Fico agradecido pela confiança dos desembargadores e
pretendo somar com trabalho aos que já estão lá”, declarou o magistrado logo após eleito, com 19 votos. O juiz
já autou como juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MA.

A eleição para a vaga de membro titular na categoria juiz ocorreu com o encerramento do 1º biênio do juiz
Itaércio Paulino da Silva, que se dará nesta quinta-feira, 19 de setembro. Concorreram ainda os juízes Luiz de
Franca Belchior Silva (8 votos), Joseane de Jesus Corrêa Bezerra (1 voto), Antonio Luiz de Almeida Silva e Mário
Márcio de Almeida Sousa.

A Corte Eleitoral do Maranhão é composto por sete Membros (Constituição Federal, art. 120, §1º e Resolução
TSE n.º 21.461/2003): dois Juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; dois Juízes, dentre Juízes
de Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região; dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação
do Presidente da República, indicados pelo Tribunal de Justiça.
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Glalbert Cutrim destaca importância da aprovação de PL que
concede reajuste aos servidores do TJ
 

Os deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovaram de forma unânime, na sessão desta terça-feira
(17), o Projeto de Lei de autoria do Poder Judiciário que concede reajuste de 2,94% nos vencimentos dos
servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Durante a votação, o primeiro vice-presidente, deputado Glalbert Cutrim (PDT) destacou o empenho do líder do
governo, deputado Rafael Leitoa, e do presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
além dos membros do Governo do Estado, que mantiveram diversas reuniões para chegar a aprovação.

Glalbert Cutrim também lembrou da importância do reajuste para a valorização dos profissionais do Tribunal de
Justiça.

“Esse Projeto de Lei que garante o reajuste a quase 6 mil servidores do judiciário, foi tratado nessa casa de
forma bem madura, nós vimos o diálogo constante do líder do governo com o presidente do Tribunal de Justiça,
e com os membros do governo Flávio Dino, que sempre se colocaram a disposição para eventuais dúvidas. E
agora, nós temos a oportunidade de dar a Cesar o que é de Cesar, e ajudar essas famílias que serão
beneficiadas. E eu tenho certeza que todos nós sairemos de cabeça erguida e com o dever cumprido, por ter
feito nosso papel.”. Disse o deputado ao votar.

O reajuste será implantado com pagamento integral dos retroativos, conforme descrito no Projeto de Lei.
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TJ nega recurso do prefeito de São Bento para barrar decisão do
TCE que julgou suas contas irregulares
 

Os membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão decidiram negar um
recurso do prefeito de São Bento, Luizinho Barros, que tentar barrar e declarar a nulidade de uma decisão do
Tribunal de Contas que julgou suas contas irregulares. Com isso, elas já podem ser apreciadas pela Câmara de
Vereadores.

O processo é referente ao ano de 2009, quando Luizinho comandava o município e teve suas prestações de
contas julgadas irregulares. Na decisão, os desembargadores destacaram que o acórdão do TCE levou em
contas o fato do prefeito exceder o limite legal de gastos com pessoal e descumprimento de limite mínimo
constitucional com recursos do FUNDEB, dos 60% previstos ele aplicou 57,67%.

Os juízes também enfatizaram que a Corte de Contas do Estado do Maranhão tem a prerrogativa de julgar as
contas irregulares e que, neste mesmo processo, já tinha sido negado o mesmo pedido. Porém, em uma segunda
ação, também ingressada pelo prefeito de São Bento, o TJ decidiu derrubar o parecer do Tribunal de Contas,
impedindo que a câmara apreciasse, revogado agora pelos desembargadores.

“Em suma, não se verificam, ao menos em sede de cognição não exauriente da demanda, elementos probatórios
suficientes para conduzir esta Corte de Justiça à conclusão de ilegalidade do acórdão cujos efeitos ele almeja a
suspensão, razão por que se impõe a manutenção da decisão que negou o pedido de antecipação de tutela em
sede de ação anulatória”, informaram os desembargadores nesta nova decisão, contra Luizinho Barros.

Contas prontas para serem julgadas

O vereador Joãozinho de João do Sangue informou ao Blog do Jailson Mendes que todos procedimentos foram
cumpridos e que as prestações estão esperando, apenas, a votação no Plenário da Câmara de Vereadores. Já o
vereador Gentil Garcês disse que protocolou um pedido à presidência da casa para que tome as providências
para iniciar a votação.

O blog tentou contato com o prefeito Luizinho, para que ele se manifestasse, mas até o momento não recebemos
nenhum retorno. A íntegra da decisão pode ser acessada pelo número 0802202-97.2019.8.10.0000.
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Uma decisão polêmica e que em nada ajuda no combate
álcool/direção
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão, através do desembargador Vicente de Castro, concedeu uma decisão que
tem gerado polêmica e revolta na maioria dos maranhenses.

Vicente de Castro conseguiu um benevolente habeas corpus a Carlos Diego Araújo Almeida, de 25 anos, que foi
condenado a mais de 11 anos de prisão, no mês de agosto de 2019, pela morte de Laura Burnett Marão.

Laura perdeu a vida num acidente em 2015, quando o veículo em que estava, conduzido pelo seu pai, parou em
um semáforo na Avenida Jerônimo de Albuquerque e foi atingido por um outro veículo conduzido por Carlos
Diego. Laura estava indo ao aeroporto Hugo da Cunha Machado buscar a mãe.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Carlos Diego estava com sintomas de embriaguez e o veículo
conduzido por ele estava em alta velocidade. Exatamente por conta dessa situação, Carlos Diego foi julgado e
condenado.

Só que um mês depois da condenação, Carlos Diego conseguiu o habeas corpus para aguardar o recurso em
liberdade e até lá, terá, apenas, a obrigação de comparecer a cada 30 dias ao Fórum Desembargador Sarney
Costa, no Calhau, para justificar suas atividades laborais e fica proibido de manter contatos com as
testemunhas do processo judicial.

O desembargador Vicente de Castro, para tomar tal decisão, alegou que Carlos Diego é réu primário, tem
endereço fixo e bons antecedentes.

Uma coisa é certa, a decisão polêmica e questionável, em nada ajuda no combate a combinação álcool e direção,
afinal o entendimento do desembargador Vicente de Castro não é, nem de longe, um fator inibidor para que
outras pessoas cometam os mesmos erros cometidos por Carlos Diego.

O resumo desse triste e lamentável episódio é que Carlos Diego já está em liberdade, enquanto que Laura
Marão, infelizmente, segue presa ad aeternum e nunca conseguiu buscar sua mãe no aeroporto.
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O Governo Flávio Dino, através da Procuradoria Geral do Estado, conseguiu mais uma vitória diante dos
servidores públicos estaduais, no episódio dos 21,7%, que se arrasta por toda a gestão comunista.

A PGE pediu e conseguiu o adiamento do julgamento, que aconteceria na sexta-feira (20), da análise da ação
que julgaria o reajuste dos servidores públicos estaduais.

O Tribunal de Justiça, através do desembargador José de Ribamar Castro, atendeu ao pedido do Governo Flávio
Dino e adiou a análise que, num primeiro momento, aconteceria nas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do TJ.

Vale destacar que o reajuste de 21,7% já foi concedido pela própria Justiça, mas houve um recurso alegando
que a lei que assegurava o benefício aos servidores públicos estaduais seria inconstitucional.

O Governo Flávio Dino, enquanto aguarda o julgamento, conseguiu uma liminar que foi dada pelo relator do
processo, o desembargador José de Ribamar Castro, suspendendo a decisão que determinava o pagamento dos
21,7% aos servidores estaduais do Maranhão.

É aguardar e conferir, mas de momento, o governador Flávio Dino comemora mais uma vitória sobre os
servidores públicos estaduais.
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Juízes voltam a discutir o tema do Feminicídio no Maranhão

 

A violência contra as mulheres, os riscos que correm ao denunciar, as mortes violentas e o gerenciamento
desses casos no âmbito do Judiciário são as principais questões abordadas durante o curso Feminicídio: uma
análise sociojurídica do fenômeno no Brasil. A formação é resultado de parceria entre Escola Superior da
Magistratura (ESMAM) e Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
(Cemulher-TJMA).

O curso, com duração de 20 horas, foi aberto pela presidente da Cemulher, desembargadora Ângela Salazar,
sendo exigido para fins de vitaliciamento e promoção na carreira dos juízes, por se tratar de um tema de grande
relevância e que afeta a questão da garantia dos direitos humanos. Também participam do evento servidores
que atuam no atendimento às mulheres vítimas de violência.

“É muito importante que nós juízes saibamos dar uma resposta concreta para sociedade sobre esse fenômeno
tão grave que acontece no Brasil. No curso, abordaremos desde o conceito do termo feminicídio até estudos de
casos concretos e reais, e como o Poder Judiciário julga esses casos, sabendo que a violência contra a mulher é
uma violação dos direitos humanos”, disse a professora Adriana Ramos de Mello, titular do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Rio de Janeiro.

Mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, e em Criminologia, Adriana Mello é doutora em Direito
Público e Filosofia Juridicopolítica pela Universidade Autônoma de Barcelona (Espanha). Na Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), preside o Fórum Permanente de Violência Doméstica,
Familiar e de Gênero e o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia.

TEMAS

A abordagem considera os compromissos de âmbito nacional e internacional assumidos pelo Brasil para
eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres, Convenção de Belém do Pará,
Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), Lei nº 13.104/15 (Lei do Feminicídio) e outros diplomas legais, o Código
Penal Brasileiro e demais formas de prevenção e reversão das situações de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
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Curso Wellington prepara mega aulão de revisão para o concurso
do TJ-MA

Você pediu e o Curso Wellington preparou uma super revisão com um MEGA AULÃO para os dias 21 e 22/09
(próximo final de semana – sábado e domingo). 

Para você que é do interior do estado ou mora em São Luís e não teve tempo de fazer uma preparação para o
concurso do TJ, o Curso Wellington preparou uma REVISÃO GERAL com Resolução de Exercícios de provas
anteriores da Fundação Carlos Chagas.

Serão dois dias de TOTAL IMERSÃO com os melhores professores:

PORTUGUÊS (Redação): Novaes, Marcos Paz e Márcio Borges;

RACIOCÍNIO LÓGICO: Calácio;

INFORMÁTICA: Dutra Jr;

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: Demis e Lisboa;

HISTÓRIA: Joelson e Getúlio;

GEOGRAFIA: Marcos Mendes e Fernando.

Dias: 21 e 22 de setembro.
Valor: R$ 50,00 à vista e R$ 60,00 parcelado.
Mais informações:
CW Monte Castelo: (98) 3243-8030
CW Cohab: (98) 3245-2112

Outras turmas:
Intensivão ENEM/CFO: Matrículas Abertas
Concurso área da Saúde: EBSERH: 19/09
MEGA AULÃO Concurso TJ: Dois dias 21 e 22/09
REVISÃO GERAL Concurso TJ: De 23 a 28/09 (aula todos os dias)
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Associação dos Criadores conquista apoios para a realização da
Expoema 2019
 

A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema).

O evento tem recebido o apoio de diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento,
com inclusão social e geração de oportunidades de negócios.
“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.

PROGRAMAÇÃO

A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a realização de cursos,
palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é
priorizar a produção de conhecimento – em parceria com instituições de ensino – e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque Independência
ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.



Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.
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Associação dos Criadores conquista apoios para a realização da
Expoema 2019

A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema). O evento tem recebido o apoio de
diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento, com inclusão social e geração de
oportunidades de negócios.

“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.

PROGRAMAÇÃO

A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a realização de cursos,
palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é
priorizar a produção de conhecimento - em parceria com instituições de ensino - e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque Independência
ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.

Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor



seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.
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Glalbert Cutrim destaca importância da aprovação da PL que
concede reajuste aos servidores do TJ
 

Os deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovaram de forma unânime, na sessão desta terça-feira
(17), o Projeto de Lei de autoria do Poder Judiciário que concede reajuste de 2,94% nos vencimentos dos
servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Durante a votação, o primeiro vice-presidente, deputado Glalbert Cutrim (PDT) destacou o empenho do líder do
governo, deputado Rafael Leitoa, e do presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
além dos membros do Governo do Estado, que mantiveram diversas reuniões para chegar a aprovação.

Glalbert Cutrim também lembrou da importância do reajuste para a valorização dos profissionais do Tribunal de
Justiça.

"Esse Projeto de Lei que garante o reajuste a quase 6 mil servidores do judiciário, foi tratado nessa casa de
forma bem madura, nós vimos o diálogo constante do líder do governo com o presidente do Tribunal de Justiça,
e com os membros do governo Flávio Dino, que sempre se colocaram a disposição para eventuais dúvidas. E
agora, nós temos a oportunidade de dar a Cesar o que é de Cesar, e ajudar essas famílias que serão
beneficiadas. E eu tenho certeza que todos nós sairemos de cabeça erguida e com o dever cumprido, por ter
feito nosso papel.". Disse o deputado ao votar.

O reajuste será implantado com pagamento integral dos retroativos, conforme descrito no Projeto de Lei.

Assista o vídeo: https://youtu.be/MGF_Y5cUTSs

 

O post Glalbert Cutrim destaca importância da aprovação da PL que concede reajuste aos servidores do TJ
apareceu primeiro em Neto Cruz.
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Juiz José Gonçalo de Sousa Filho é o novo membro do TRE-MA

O juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) como membro titular na categoria de juiz estadual. A
votação ocorreu na Sessão Plenária Administrativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizada nesta
quarta-feira (18). Ele é irmão do prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo.

“É a primeira vez que integrarei a Corte Eleitoral. Fico agradecido pela confiança dos desembargadores e
pretendo somar com trabalho aos que já estão lá”, declarou o magistrado logo após eleito, com 19 votos. O juiz
já autou como juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MA.

A eleição para a vaga de membro titular na categoria juiz ocorreu com o encerramento do 1º biênio do juiz
Itaércio Paulino da Silva, que se dará nesta quinta-feira, 19 de setembro. Concorreram ainda os juízes Luiz de
Franca Belchior Silva (8 votos), Joseane de Jesus Corrêa Bezerra (1 voto), Antonio Luiz de Almeida Silva e Mário
Márcio de Almeida Sousa.

COMPOSIÇÃO

A Corte Eleitoral do Maranhão é composto por sete Membros (Constituição Federal, art. 120, §1º e Resolução
TSE n.º 21.461/2003): dois Juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; dois Juízes, dentre Juízes
de Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região; dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação
do Presidente da República, indicados pelo Tribunal de Justiça.
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Associação dos Criadores conquista apoios para a realização da
Expoema 2019

A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema). O evento tem recebido o apoio de
diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento, com inclusão social e geração de
oportunidades de negócios.

“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.
“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.
Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.

PROGRAMAÇÃO
A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a realização de cursos,
palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é
priorizar a produção de conhecimento - em parceria com instituições de ensino - e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque Independência
ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.
Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a



estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.
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Expoema 2019 cada vez mais forte

Associação dos Criadores conquista apoios para realização da Expoema 2019

A Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM) realizará, no período de 20 a 27 de outubro, a 61ª
edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (Expoema). O evento tem recebido o apoio de
diversas instituições e este ano terá como foco a produção de conhecimento, com inclusão social e geração de
oportunidades de negócios.

“Além de ser a mais tradicional feira agropecuária do Maranhão, a Expoema tem a tradição de ser um evento da
família maranhense, e queremos que seja também um espaço de produção de conhecimento, de inovação, de
tecnologia e de inclusão social. É com esse foco que estamos buscando o apoio de diversas instituições e
finalizando a montagem da programação que vamos apresentar à população até o final deste mês”, destaca o
presidente da ASCEM, Ivaldeci Mendonça.

Além do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís e do Porto do Itaqui, a Associação dos Criadores já conta
com o apoio da Câmara de São Luís, da Assembleia Legislativa do Maranhão, da Federação dos Municípios do
Maranhão e do Tribunal de Justiça. Nos últimos dias, Ivaldeci Mendonça teve encontros com representantes
dessas instituições para estabelecer parcerias para a realização da Expoema 2019.

“É uma feira que gera negócios, empregos e renda em São Luís. Incentivar a sua realização é uma ação
importante que contribui para fomentar os setores da agricultura e da pecuária, impulsionando a economia da
cidade e do Maranhão”, declarou o presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, que recebeu Ivaldeci
Mendonça com os vereadores Genival Alves e Paulo Victor.

Na Assembleia Legislativa, a ASCEM também recebeu o apoio do presidente da Casa, Othelino Neto, e dos
deputados Neto Evangelista e Vinícius Louro. “Não podemos permitir que um evento tão importante para a
agropecuária perca força em nosso estado”, declarou Vinícius Louro, após o encontro com representantes da
Associação dos Criadores.

Da mesma forma, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, destacou a importância da Expoema. “O evento
investirá em inclusão, em formação técnica e capacitação profissional, além de desenvolver atividades abertas à
comunidade. Conta, portanto, com nosso apoio”, declarou ele.

Programação – A comissão organizadora está finalizando a programação da Expoema 2019, que incluirá a
realização de cursos, palestras, leilões, rodeios, atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos
organizadores é priorizar a produção de conhecimento – em parceria com instituições de ensino – e a prestação
de serviços à comunidade, com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça, que levará para o Parque
Independência ações como a emissão de certidão de nascimento, conciliação e renegociação de dívidas.

Paralelamente, a comissão organizadora iniciou a comercialização de estandes para os interessados em expor
seus produtos na Expoema 2019, e também está preparando o Parque Independência para receber o evento. O
espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
na exposição agropecuária que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.



Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

Relacionado
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Irmão do prefeito de Santa Rita no TRE-MA

Juiz José Gonçalo foi eleito para compor corte do TRE/MA

O juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) como membro titular na categoria de juiz estadual.

A votação ocorreu na Sessão Plenária Administrativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizada nesta
quarta-feira (18).

“É a primeira vez que integrarei a Corte Eleitoral. Fico agradecido pela confiança dos desembargadores e
pretendo somar com trabalho aos que já estão lá”, declarou o magistrado logo após eleito, com 19 votos. O juiz
já autou como juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MA.

A eleição para a vaga de membro titular na categoria juiz ocorreu com o encerramento do 1º biênio do juiz
Itaércio Paulino da Silva, que se dará nesta quinta-feira, 19 de setembro. Concorreram ainda os juízes Luiz de
Franca Belchior Silva (8 votos), Joseane de Jesus Corrêa Bezerra (1 voto), Antonio Luiz de Almeida Silva e Mário
Márcio de Almeida Sousa.

A Corte Eleitoral do Maranhão é composto por sete Membros (Constituição Federal, art. 120, §1º e Resolução
TSE n.º 21.461/2003): dois Juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; dois Juízes, dentre Juízes
de Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região; dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação
do Presidente da República, indicados pelo Tribunal de Justiça.
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Projeto garante reajuste salarial para servidores do TJ-MA

O projeto aprovado na assembleia garante reajuste salarial para servidores do Judiciário

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira (17), o projeto de lei 018/2019, de iniciativa
do Poder Judiciário, que concede reajuste de 2,94% aos salários dos servidores efetivos e comissionados, com
efeito retroativo tendo como referência o mês de janeiro deste ano.

Com a aprovação do Projeto de Lei – que segue agora para sanção do governador Flávio Dino – o presidente do
TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, cumpre mais um compromisso de gestão, com a implementação de
uma política institucional voltada para a valorização profissional dos servidores.

O desembargador Joaquim Figueiredo acompanhou de perto a tramitação do projeto no Poder Legislativo,
fazendo visitas institucionais ao presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, e pedindo agilidade aos
parlamentares na votação da matéria.

Ele disse que o projeto que concede reajuste de 2,94% aos salários dos servidores é de grande importância para
o Poder Judiciário, por beneficiar diretamente servidores da Justiça Estadual, que merecem ser valorizados pelo
esforço e dedicação no desenvolvimento de suas atribuições profissionais.

“Considero justo garantir esse reajuste aos servidores da Justiça, que têm elevado o papel do Poder Judiciário
do Maranhão na sua missão institucional, dando importante suporte nas demandas e garantindo um
atendimento de qualidade à sociedade”, afirmou o presidente do TJMA.

Relacionado
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Fórum Nacional de Mediação e Conciliação será aberto hoje

O evento, que ocorre nesta quinta,19, e sexta-feira, 20, é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça, por
meio do Núcleo de Solução de Conflitos; o objetivo é promover discussões, intercâmbio de experiências e
levantar boas práticas
19/09/2019

SÃO LUÍS - O Poder Público e a solução adequada dos conflitos será tema do IX Fórum Nacional de Mediação e
Conciliação (Fonamec), que será realizado hoje,19, e amanhã,20, em São Luís. A abertura oficial acontecerá, às
9h, na Assembleia Legislativa do Estado (Auditório Fernando Falcão, Cohafuma). A iniciativa é promovida em
parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do Núcleo de Solução de Conflitos (Nupemec/TJMA).

O evento reunirá ministros, senador, desembargadores, juízes e representantes de instituições parceiras de
todo o país, como Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Governo, Defensoria e Tribunal de
Contas. O objetivo é promover discussões, intercâmbio de experiências e levantar boas práticas, com vistas ao
aprimoramento dos métodos consensuais de solução de conflitos.

Presidente do Fonamec, o juiz maranhense Alexandre Abreu (coordenador do Nupemec/TJMA), ressalta a
importância da iniciativa para o fortalecimento da política pública estadual e nacional de tratamento adequado
de conflitos no setor público.

“Esse será um momento bastante oportuno para ouvirmos os gestores de política pública de tratamento de
conflitos, estudiosos, legisladores, representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, e, juntos,
discutirmos meios alternativos de solução de demandas. No atual contexto de significativas mudanças sociais e
institucionais, acreditamos que esse é o caminho certo para avançarmos no tratamento dessas questões de
interesse público”, pontuou.

O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, enfatiza a
relevância de o Maranhão receber, pela primeira vez, um evento na área de conciliação do porte do Fonamec.
“É bastante gratificante podermos pautar, mais uma vez, questões atinentes à solução alternativa de conflitos e,
desta vez, em âmbito nacional, reunindo representantes de todo o país, aqui em São Luís. Eventos dessa
natureza contribuem para sedimentarmos junto à sociedade a cultura da conciliação e da mediação”, frisou,
garantindo apoio incondicional do Núcleo ao evento.

Programação

Com programação bastante diversificada – debates, reuniões e palestras – o evento tratará de assuntos como
resolução alternativa de demandas de saúde; uso da tecnologia para a solução de conflitos, com êxito na
renegociação de débitos fiscais; interesses difusos e coletivos (meio ambiente, saúde, educação, segurança);
dívidas públicas, contratos de obras, práticas restaurativas. Os temas serão apresentados por especialistas e
aplicadores das soluções adequadas de conflitos, tais como desembargadores, promotores de Justiça, ministros,
senador e juízes.



A palestra de abertura será ministrada pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Henrique de
Almeida Ávila, que falará sobre “O Poder Público e o Uso dos Meios Adequados de Solução de Conflitos”.

Também participarão da programação como palestrantes: o senador Antônio Anastasia; os ministros Reynaldo
Fonseca e Marco Aurélio Buzzi, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de magistrados maranhenses
e profissionais de todo o país.

Tema

Em cada encontro, um tema central é estabelecido, a partir do qual são debatidas perspectivas de ações que
permitam a solução adequada de conflitos sobre a referida área de atuação.

O juiz Alexandre Abreu explica que o tema escolhido para esta edição trata de matéria, cuja discussão é
bastante latente, em especial após a edição do novo CPC (Lei nº 13.105/2015), da Lei de Mediação (Lei nº
13.140/2017) e alteração da Lei de Arbitragem (Lei nº 13.129/2017), que passaram a estimular o uso dos meios
alternativos de solução de controvérsias no setor público.

“Algumas experiências vêm alcançando impacto significativo, tanto na economicidade como na eficiência,
tornando o Estado uma entidade mais dinâmica e apta a corresponder às expectativas da sociedade, motivo pelo
qual acreditamos ser esse o futuro da solução de questões de interesse público, por meio da conciliação e da
mediação”.

Fonamec

O Fórum Nacional de Mediação e Conciliação tem como presidente o juiz Alexandre Lopes de Abreu (TJMA); 1º
vice-presidente o desembargador Raduan Miguel Filho, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO); e como 2ª
vice-presidente, a juíza Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). O
Fonamec foi instituído a partir de um Encontro Nacional dos Núcleos e Centros de Conciliação, promovido pelo
CNJ, em dezembro de 2014.

Com âmbito nacional, é composto pelos Coordenadores dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos (Nupemecs) dos Estados e do Distrito Federal e pelos magistrados dirigentes dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs).

O Fórum atua solicitando o apoio dos Tribunais de Justiça dos Estados, da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) e Escolas de Magistratura, visando à concretização de seus objetivos.
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Em defesa da terceira idade
 

Uma audiência pública realizada esta semana, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional
Maranhão (OAB/MA), abriu caminho para a adoção de políticas públicas que atendam verdadeiramente às
necessidades da população idosa de São Luís. De iniciativa do vereador Marcial Lima, a discussão envolveu
diversos atores e segmentos da sociedade, entre representantes do poder público, de entidades e instituições
que atuam na defesa dos direitos da terceira idade e dezenas de idosos, que fizeram questão de acompanhar de
perto as discussões.

Participaram da audiência membros do Ministério Público Estadual, da própria OAB/MA (comissões de Direitos
Difusos e Coletivos e de Defesa dos Direitos dos Idosos), Poder Judiciário, conselhos que atuam em defesa das
pessoas idosas, Câmara Municipal de São Luís, Assembleia Legislativa, Centro de Atenção Integrada à Saúde do
Idoso (CAISI), Serviço Social do Comércio (Sesc), usuários e funcionários do Caisi, colaboradores e
representantes de outros segmentos da sociedade.

A audiência proposta por Marcial Lima gerou ampla mobilização e repercutiu positivamente na capital. Todos
os envolvidos na questão classificaram o gesto do vereador como um ato de dignidade e respeito ao próximo,
além de uma demonstração inequívoca de compromisso com o mandato conquistado com o voto popular. O foco
central dos debates foi a assistência prestada pelo Caisi, serviço mantido pela Prefeitura de São Luís, localizado
no bairro Filipinho, e que atualmente precisa de múltiplas melhorias.

Marcial decidiu apresentar requerimento na Câmara Municipal solicitando a realização da audiência pública
após uma visita técnica que fez ao Caisi, em 22 de agosto deste ano, na companhia dos promotores Augusto
Cutrim (Defesa do Idoso) e Esdras Soares. Na ocasião, o vereador e os membros do MP foram recepcionados
pela direção do centro, que não impôs qualquer obstáculo à inspeção. Ao término da visita, a constatação de
uma série de deficiências no atendimento, que reduzem as chances dos anciãos de ter qualidade de vida
justamente na faixa etária em que o ser humano precisa de mais cuidados.

O sentimento geral foi de plena satisfação. Os participantes consideraram a audiência pública extremamente
produtiva e ressaltaram a importância da iniciativa como forma de valorizar um segmento que já colaborou
tanto e que merece respeito e consideração. Todos se comprometeram em apoiar a luta em defesa dos direitos
dos idosos, enfatizando que trata-se de um movimento que abrange toda a coletividade.

Ao prestar serviço tão relevante, Marcial Lima e todos os parceiros envolvidos deram uma lição de cidadania. A
repercussão positiva da audiência pública é um exemplo claro e presente de que a melhoria do Caisi interessa a
todos, sobretudo às camadas mais populares, que representam a maioria da população e necessitam de toda a
assistência possível.
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Tribunal de Justiça concede habeas corpus Carlos Diego Araujo

Ele foi condenado a 11 anos pela morte de uma criança em acidente ocorrido em 2015, mas foi beneficiado com
um habeas corpus e está em liberdade
ISMAEL ARAÚJO

SÃO LUÍS - O auxiliar administrativo Carlos Diego Araújo Almeida, de 25 anos, desde ontem está em liberdade
por determinação judicial. Ele foi condenado no dia 14 do mês passado a 11 anos e um mês de prisão pela
morte Laura Burnett Marão e por lesão grave em Felipe Burnett Marão, ambos de oito anos. Eles foram vítimas
de um acidente de trânsito ocorrido no dia 26 de abril de 2015, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro
do Bequimão.

A defesa de Carlos Almeida impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça alegando que o réu primário e
com bons antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita. O desembargador Vicente de Castro deferiu
a solicitação, mas estabeleceu que Carlos Almeida deve comparecer ao Fórum Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, em um intervalo de 30 dias para justificar as suas atividades; não pode sair do estado por mais de 15
dias e não pode, também, manter contato com testemunhas ligadas ao caso.

Laura Marão sofreu traumatismo craniano após o carro conduzido por Carlos Almeida colidir, em alta
velocidade, na traseira do veículo em que a vítima estava em companhia dos irmãos e do pai, na madrugada do
dia 26 de abril de 2015, no Bequimão. Carlos Almeida ainda bateu em mais dois veículos, que estavam parados
no sinal vermelho.

Na época do acidente, Carlos Almeida foi preso em flagrante e apresentado no plantão central do Cohatrac, mas
acabou liberado após pagamento de uma fiança no valor de R$ 800,00. Laura Marão foi levada para um hospital
particular na capital, mas morreu no dia 30 de abril de 2015.
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TJ adia julgamento dos 21,7% para servidores públicos

Processo seria julgado pelas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do MA
GILBERTO LÉDA/DA EDITORIA DE POLÍTICA

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) entrou com recurso pedindo o adiamento da análise da ação que julgaria
a readequação salarial de 21,7% para servidores públicos do Estado.
O processo seria analisado pelas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA),na sessão de hoje, no entanto, o desembargador José de Ribamar Castro acatou pedido da PGE e o
julgamento foi adiado.
O Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais chegou a convocar os funcionários para fazer pressão no
Tribunal de Justiça.
Cleinaldo Bil Lopes, presidente do Sintsep, diz que tem havido lobby do Governo do Estado pela derrubada
definitiva do reajuste - já suspenso por liminar do relator do caso, desembargador José de Ribamar Castro -,
mas acredita na independência dos magistrados pelo indeferimento da rescisória.
“Mesmo com o lobby do Governo do Estado junto ao TJMA, acreditamos que o Tribunal de Justiça é autônomo e
vai julgar com imparcialidade, até porque o Novo Código de Processo Civil assegura que, para entrar com uma
Ação Rescisória, após o julgamento de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o que aconteceu
em 2017, ela tem que possuir fato novo. Os argumentos que estão sendo usados, neste momento, pelo Governo
do Estado são os mesmos usados no julgamento do IRDR. Por isso, acreditamos que a Justiça vai prevalecer e o
Tribunal de Justiça do Maranhão vai dar, mais uma vez, uma demonstração de que é independente e
autônomo”, declarou.

Mais

Readequação
salarial

O reajuste de 21,7% foi dado, via decisões judiciais, a servidores estaduais não alcançados pela Lei nº
8.369/2006, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores do Estado e que garantia 30% a mais nos
salários dos servidores de nível superior, mas apenas 8,3% aos de nível médio. A lei foi considerada
inconstitucional pelo TJMA, que determinou, em ações isoladas protocoladas por sindicatos e trabalhadores, a
implantação da diferença nos salários
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Justiça concede habeas corpus para Carlos Diego

Carlos Diego havia sido condenado a 11 anos e um mês de reclusão em regime fechado pela morte da menina
Laura Burnett Marão, de 8 anos, em abril de 2015

 

A Justiça do Maranhão concedeu habeas corpus para Carlos Diego Araújo Almeida, de 25 anos. Ele havia sido
condenado a 11 anos e um mês de reclusão em regime fechado, pela morte da menina Laura Burnett Marão, de
8 anos. Além da morte da criança, Diego também foi condenado pela lesão grave de Felipe Burnett Marão, de 8
anos.

As duas crianças foram vítimas de um acidente de trânsito, na madrugada do dia 26 de abril de 2015, na
Avenida Jerônimo de Albuquerque, nas proximidades de uma localidade conhecida como Roque Santeiro, no
bairro do Bequimão.

O desembargador Vicente de Castro acabou deferindo a solicitação da defesa de Diego, na última terça-feira
(17).

Comparecer na Justiça
Por outro lado, Carlos Diego deverá comparecer a cada 30 dias ao Fórum Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, para justificar suas atividades laborais, proibido de manter contatos com as testemunhas do processo
judicial, como ainda não pode de ausentar do estado por um período acima de 15 dias.

Relembre o caso
O acidente que vitimou Laura Marão aconteceu quando ela, em companhia do pai e de dois irmãos, estava indo
buscar a mãe no aeroporto.

O veículo estava parado no sinal vermelho, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, próximo ao retorno do
Bequimão, quando foi atingido em cheio por outro veículo conduzido por Carlos Diego Araújo Almeida, na época
com 22 anos.

Na época, a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) disse que o motorista perdeu o controle do veículo
ao dirigir sob efeito de álcool.

Carlos Diego Araújo Almeida ainda foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac, onde se recusou a fazer o
teste do bafômetro, mas confessou a ingestão de bebida alcoólica. Depois de ser autuado em flagrante, pagou
fiança e foi liberado.
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Juiz eleito para compor o TRE-MA até 2021

José Gonçalo de Sousa Filho concorreu à vaga de membro titular e foi eleito com 19 votos
O juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) como membro titular na categoria de juiz estadual. A
votação ocorreu na Sessão Plenária Administrativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizada nesta
quarta-feira (18).
"É a primeira vez que integrarei a Corte Eleitoral. Fico agradecido pela confiança dos desembargadores e
pretendo somar com trabalho aos que já estão lá", declarou o magistrado logo após eleito, com 19 votos. O juiz
já autou como juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MA.
A eleição para a vaga de membro titular na categoria juiz ocorreu com o encerramento do 1º biênio do juiz
Itaércio Paulino da Silva, que se dará nesta quinta-feira, 19 de setembro. Concorreram ainda os juízes Luiz de
Franca Belchior Silva (8 votos), Joseane de Jesus Corrêa Bezerra (1 voto), Antonio Luiz de Almeida Silva e Mário
Márcio de Almeida Sousa.

COMPOSIÇÃO
A Corte Eleitoral do Maranhão é composto por sete Membros (Constituição Federal, art. 120, §1º e Resolução
TSE n.º 21.461/2003): dois Juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; dois Juízes, dentre Juízes
de Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região; dois Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação
do Presidente da República, indicados pelo Tribunal de Justiça. 
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Condenado Pela Morte De Laura Marão É Beneficiado Com Habeas
Corpus

 

O auxiliar administrativo Carlos Diego Araújo Almeida foi beneficiado por um habeas corpus da Justiça do
Maranhão mediante decisão do desembargador Vicente de Castro. Ele foi condenado, em julgamento na última
semana, a 11 anos e um mês de prisão pela morte de Laura Burnett Marão e lesão grave de Felipe Burnett
Marão, em uma colisão de trânsito em 26 de abril de 2015, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís.
As vítimas tinham oito anos à época.

De acordo com a decisão da Justiça, Carlos Diego deve comparecer ao Fórum Desembargador Sarney Costa, em
São Luís, em um intervalo de 30 dias, e não pode sair do estado por mais de 15 dias. Para ele manter o
benefício do habeas corpus, não pode também manter contato com testemunhas ligadas ao caso.

Em trecho da decisão, o desembargador diz que “por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, ele ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura”. Assim, ele pode recorrer em liberdade.

Carlos Diego foi condenado na última quarta-feira (14) em julgamento na 4ª Vara do Tribunal do Júri, em São
Luís. Na sentença, a Justiça havia decidido que a pena de 11 anos e um mês deveria ser cumprida inicialmente
em regime fechado, portanto sem a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade.

Crimes
Laura Burnett Marão sofreu traumatismo craniano após o veículo conduzido por Carlos Diego Araújo Almeida
bater, em alta velocidade, na traseira do carro onde ela estava com dois irmãos e o pai, na madrugada do dia 26
de abril de 2015, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Bequimão, em São Luís.

Carlos Diego colidiu seu veículos com três carros que estavam parados na via por conta do sinal vermelho.

À época, o Carlos Diego foi encaminhado ao Plantão Central do Cohatrac, onde foi autuado em flagrante, pagou
fiança de R$ 800 e foi liberado. A criança ficou quatro dias internada em um hospital particular da capital, mas
não resistiu e morreu na manhã do dia 30 de abril de 2015.


