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Tribunal de Justiça elege dois novos desembargadores nesta quarta

Raimunda Bezerra e Maria dos Remédios Buna deixam a corte|

A eleição para acesso a dois cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) será
realizada nesta quarta-feira (19), durante sessão plenária administrativa. Estão se aposentando Raimunda
Bezerra (substituição por merecimento) e Maria dos Remédios Buna (substituída por antiguidade).

Estão inscritos os juízes Tyrone José Silva, José Gonçalo de Sousa Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Samuel Batista de Souza, Raimundo Nonato Néris Ferreira, José de Ribamar Castro, José Eulálio Figueiredo,
Lucas da Costa Ribeiro Neto, Luiz de França Belchior Silva, Luiz Gonzaga Almeida Filho, Manoel Aureliano
Ferreira Neto, Oriana Gomes, Maria do Socorro Mendonça Carneiro e Douglas Airton Ferreira Amorim.

O merecimento será apurado e aferido nos 48 meses anteriores à abertura da vaga, por critérios objetivos, que
terão a seguinte pontuação máxima: desempenho (20 pontos), produtividade (30 pontos), presteza no exercício
das funções (25 pontos), aperfeiçoamento técnico (10 pontos) e adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional (15 pontos).

Os três primeiros mais pontuados comporão a lista tríplice. Em caso de empate, terá preferência o juiz que
tenha figurado mais vezes em listas tríplices anteriores. Terá acesso ao cargo de desembargador do Tribunal o
juiz que ocupar o primeiro lugar na lista tríplice. Entretanto, é obrigatória a nomeação do juiz que figurar por
três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista tríplice de merecimento. Se houver mais de um juiz em
igualdade de condições, a nomeação recairá sobre o primeiro, entre eles, da lista tríplice.

Para a vaga por antiguidade, o único inscrito foi o juiz João Santana Sousa. O nome dele será submetido à
apreciação do Pleno e só será considerado recusado se obtiver dois terços de votos negativos.

A recusa deverá ser fundamentada e precedida de ampla defesa e do contraditório, não podendo ser declarada
sem a presença de, ao menos, dois terços dos desembargadores, incluindo o presidente.

A sessão para acesso aos cargos de desembargador, por merecimento e antiguidade, será pública, com votação
nominal, aberta e fundamentada, obedecidas as prescrições constitucionais, legais e do Regimento Interno do
TJMA.
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José de Ribamar Castro e João Santana são eleitos
desembargadores

Os novos desembargadores tomaram posse no Gabinete da Presidência

Os juízes José de Ribamar Castro e João Santana Sousa foram eleitos desembargadores do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), nesta quarta-feira (19). Castro concorreu à vaga com outros onze candidatos, pelo critério
de merecimento, e ficou em primeiro lugar, com 1.948 pontos. Santana, único candidato à vaga pelo critério de
antiguidade, foi eleito por unanimidade. Os dois foram empossados logo depois da sessão plenária
administrativa pela presidente da Corte, desembargadora Cleonice Freire.

Na eleição por merecimento, os outros dois mais votados foram os juízes José Jorge Figueiredo (segundo
colocado), com 1.930 pontos, e Tyrone José Silva (terceiro), com 1.923. Com o resultado, ambos passaram a
figurar por duas vezes na lista tríplice para acesso ao Tribunal.

Dos 14 candidatos inscritos para a eleição por merecimento, dois tiveram manifestação desfavorável do
desembargador Jorge Rachid, corregedor-geral em exercício: os juízes José Gonçalo de Sousa Filho e Douglas
Amorim, por não terem juntado todos os documentos exigidos para a candidatura. Vinte desembargadores
participaram da votação.

Na sequência, a presidente do TJMA anunciou o acesso ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade.
Submetido ao plenário, o nome do juiz João Santana Sousa recebeu manifestação favorável unânime dos
membros da Corte.

O ato de posse dos eleitos aconteceu logo após o encerramento da sessão, no gabinete da presidência, com a
presença de desembargadores, juízes de direito, diretores e servidores do Tribunal e familiares dos
empossandos.

Após a leitura do compromisso e assinatura do termo de posse, os novos desembargadores foram saudados pela
presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, em breve discurso.

Eleito por merecimento, José de Ribamar Castro foi o primeiro a tomar posse. "Castro é uma pessoa simples;
mas possuidor de um extenso currículo, de excelente bagagem profissional e considerável formação acadêmica.
Quem está de parabéns com a sua posse é o Tribunal de Justiça", ressaltou a presidente.

Em seguida, foi empossado o desembargador João Santana, que acessou o cargo por antiguidade na carreira. "É
um homem ponderado e criterioso, que ingressa no Tribunal pelo critério de antiguidade, mas é igualmente
merecedor de elogios, pelo reconhecido trabalho e dinâmica aplicada na magistratura", destacou a
desembargadora.
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Justiça suspende intervenção na SMTT 

A intervenção judicial na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foi suspensa pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA). A decisão foi proferida pelo desembargador Ricardo Duailibe nesta terça-feira
(18),

após o pedido de liminar da Procuradoria Geral do Município (PGM) ter sido acolhido pelo TJ. No documento, o
Município considerou a intervenção medida extremada e ilegítima.

A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em usurpação
de uma competência do Tribunal de Justiça. Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição
Estadual, a decretação de intervenção depende também de representação do Procurador Geral de Justiça, o que
não foi considerado na decisão preliminar.

Como embasamento da reclamação constitucional, o Município ponderou que a intervenção em órgão da
administração pública local representa violação ao princípio de separação dos poderes, a partir da ingerência
judicial na Prefeitura de São Luís.

Além disso, o Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema
de transporte coletivo. O passo mais importante foi dado no mês de setembro com a contratação de uma
empresa

especializada para elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. No mesmo período, o
Município também lançou o edital de convocação para a audiência pública sobre o novo sistema de transporte,
as  duas medidas asseguram o processo de licitação do sistema.

Segundo o procurador geral do Município, Marcos Braid, o projeto básico é indispensável para a licitação do
setor e o trabalho da empresa contratada inclui estudos de origem e destino, pesquisa de rede de transporte,
estudo de viabilidade econômico-financeiro, além da regulação de serviços. "Portanto, o processo de licitação do
sistema de transporte público de São Luís já foi deflagrado e está em pleno curso", declarou Marcos Braid.

Além disso, outras ações já foram iniciadas para a melhoria do sistema de transporte como a identificação
biométrica que desde julho está sendo testada em oito ônibus que servem as linhas do eixo Itaqui-Bacanga.
Através do procedimento foi constatado o uso indevido de cartões de estudantes ou gratuidades, resultando na
apreensão de mais de cinco mil cartões.

 

Também foram intensificadas as ações contra o transporte irregular de passageiros com as respectivas
punições, como aplicação de multas e apreensões de veículos conforme a legislação vigente. O Plano de Ação

Imediata para Melhoramento do Sistema de Transporte também está em curso com o compromisso do Sindicato
das Empresas de Transporte (SET) em adquirir 250 veículos novos para substituição de parte da frota até
janeiro de 2015, com entrega do primeiro lote ainda neste ano.

Outra importante medida em andamento é o novo marco regulatório do setor de transporte. O prefeito Edivaldo
já encaminhou o Projeto de Lei Autorizativa nº 076/14 para apreciação e aprovação da Câmara Municipal.

O procurador geral do Município comentou a decisão do TJ em suspender a intervenção. "Eu nunca tinha visto



uma intervenção no município promovida por um juiz de primeiro grau. A decisão que determinou a intervenção

conseguiu, a um só tempo, afrontar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. O Tribunal, ao suspender a referida decisão, resguarda a sua competência para analisar a
matéria e, o que é mais importante, reconhece o cumprimento dos termos do TAC por parte do Município",
declarou.
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Ribamar Castro, Luiz Gonzaga e João Santana são eleitos
desembargadores

Ribamar Castro|João Santana, entre os desembargadores Bayma Araújo e Jamil Gedeon

O juiz Luiz Gonzaga Almeida Filho foi eleito hoje (19) pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Maranhão, por
antiguidade, para substituir o desembargador Jaime Ferreira, afastado em virtude do julgamento
de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em junho deste ano, os conselheiros puniram o magistrado com a disponibilidade por assédio sexual praticado
contra a hoje juíza de Paulo Ramos, Sheila Cunha .

Pela decisão, Jaime Ferreira pode passar até dois anos afastado das funções, recebendo vencimento
proporcionais ao seu tempo de contribuição. Como ele já tem quase 70 anos, a disponibilidade pode acabar
quando ele já estiver aposentado, por isso o TJ elegeu um substituto.

Ainda por antiguidade, o pleno do TJ referendou, também nesta-quarta-feira, o acesso do juiz João Santana ao
cargo de desembargador. Na vaga aberta por merecimento, o TJ elegeu José de Ribamar Castro, com 1.948
pontos. Ele bateu na lista triplice os juízes José Jorge Figueiredo dos Anjos (1.930 pontos) e Tyrone José Silva
(1.923 pontos).

Os dois novos desembargadores assumem, respectivamente, nas vagas das desembargadoras aposentadas
Maria dos Remédios Buna e Raimunda Bezerra.
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José de Ribamar Castro e João Santana são eleitos
desembargadores do TJMA

Os novos desembargadores tomaram posse no Gabinete da Presidência (Foto:Ribamar Pinheiro)|

Os juízes José de Ribamar Castro e João Santana Sousa foram eleitos desembargadores do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), nesta quarta-feira (19).

Castro concorreu à vaga com outros onze candidatos, pelo critério de merecimento, e ficou em primeiro lugar,
com 1.948 pontos. Santana, único candidato à vaga pelo critério de antiguidade, foi eleito por unanimidade. Os
dois foram empossados logo depois da sessão plenária administrativa pela presidente da Corte,
desembargadora Cleonice Freire.

Na eleição por merecimento, os outros dois mais votados foram os juízes José Jorge Figueiredo (segundo
colocado), com 1.930 pontos, e Tyrone José Silva (terceiro), com 1.923.

Com o resultado, ambos passaram a figurar por duas vezes na lista tríplice para acesso ao Tribunal.

Vinte e um membros do Tribunal participaram da sessão que definiu os novos nomes, mas o desembargador
Joaquim Figueiredo se absteve de votar na vaga pelo critério de merecimento. Ressaltou que, embora não
houvesse impedimento para que permanecesse em plenário, resolveu se retirar, por questão ética e moral. O
magistrado é irmão do juiz Jorge Figueiredo, um dos candidatos ao cargo.

Antes de iniciada a votação, a desembargadora Anildes Cruz relatou uma exceção de suspeição, interposta pelo
juiz José Eulálio Figueiredo, pedindo que a desembargadora Maria das Graças Duarte não participasse da
eleição. Ele alegou inimizade com a magistrada, que disse não ter inimizade nem amizade com o juiz. Ela não se
deu por suspeita e disse estar no seu direito e dever de votar.

O ato de posse dos eleitos aconteceu logo após o encerramento da sessão, no gabinete da presidência, com a
presença de desembargadores, juízes de direito, diretores e servidores do Tribunal e familiares dos empossados.
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TJMA elegerá dois novos desembargadores em sessão
administrativa, nesta quarta (19)

A eleição para acesso a dois cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) será
realizada nesta quarta-feira (19), durante sessão plenária administrativa. As vagas a serem preenchidas são
pelos critérios de merecimento, em substituição à desembargadora aposentada Raimunda Bezerra, e
antiguidade, aberta em razão da aposentadoria da desembargadora Maria dos Remédios Buna.

O prazo de inscrição para acesso à vaga por merecimento foi aberto e encerrado em março deste ano. Porém,
por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Edital nº 12/2014 foi suspenso, em decisão da
conselheira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e ato confirmado pela Presidência do TJMA. Com o cancelamento
recente da suspensão pela própria conselheira, o Tribunal dará prosseguimento ao processo de escolha do novo
desembargador.

Estão inscritos os juízes:

Tyrone José Silva;

José Gonçalo de Sousa Filho;

José Jorge Figueiredo dos Anjos;

Samuel Batista de Souza;

Raimundo Nonato Néris Ferreira;

José de Ribamar Castro;

José Eulálio Figueiredo;

Lucas da Costa Ribeiro Neto;

Luiz de França Belchior Silva;

Luiz Gonzaga Almeida Filho;

Manoel Aureliano Ferreira Neto;

Oriana Gomes;

Maria do Socorro Mendonça Carneiro;

Douglas Airton Ferreira Amorim;

O merecimento será apurado e aferido nos 48 meses anteriores à abertura da vaga, por critérios objetivos, que



terão a seguinte pontuação máxima: desempenho (20 pontos), produtividade (30 pontos), presteza no exercício
das funções (25 pontos), aperfeiçoamento técnico (10 pontos) e adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional (15 pontos).

Na votação por merecimento, os desembargadores deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com
menção individualizada aos critérios utilizados na escolha. Todos os juízes concorrentes serão pontuados.

Concluída a votação, será feita a relação de todos os concorrentes, obedecida a ordem decrescente de pontos
recebidos. Os três primeiros mais pontuados comporão a lista tríplice. Em caso de empate, terá preferência o
juiz que tenha figurado mais vezes em listas tríplices anteriores.

Persistindo o empate, a preferência, na ordem decrescente de pontos, será do juiz que tenha obtido maior
pontuação em: I - produtividade; II- presteza; III - desempenho; IV adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional; e V - aperfeiçoamento técnico. Se, ainda assim, não houver desempate, terá preferência
o juiz mais idoso.

Terá acesso ao cargo de desembargador do Tribunal o juiz que ocupar o primeiro lugar na lista tríplice.
Entretanto, é obrigatória a nomeação do juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
lista tríplice de merecimento. Se houver mais de um juiz em igualdade de condições, a nomeação recairá sobre
o primeiro, entre eles, da lista tríplice.

ANTIGUIDADE - Para o acesso à vaga pelo critério de antiguidade, o único inscrito foi o juiz João Santana Sousa.
O nome dele será submetido à apreciação do Pleno e só será considerado recusado se obtiver dois terços de
votos negativos. A recusa deverá ser fundamentada e precedida de ampla defesa e do contraditório, não
podendo ser declarada sem a presença de, ao menos, dois terços dos desembargadores, incluindo o presidente.

A sessão para acesso aos cargos de desembargador, por merecimento e antiguidade, será pública, com votação
nominal, aberta e fundamentada, obedecidas as prescrições constitucionais, legais e do Regimento Interno do
TJMA.
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Juízes José Ribamar Castro e João Santana Sousa são eleitos Desembargadores do TJ-MA

O Juiz de Direito da Primeira Vara da Família, José Ribamar Castro e o  juiz João Santana Sousa, titular da 9ª
Vara da Fazenda Pública, venceram a eleição para acesso a dois cargos de desembargador do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA).

A longa eleição foi realizada nesta quarta-feira 19/11, durante sessão plenária administrativa. As vagas
foram preenchidas pelos critérios de merecimento, em substituição à desembargadora aposentada Raimunda
Bezerra, e antiguidade, aberta em razão da aposentadoria da desembargadora Maria dos Remédios Buna.

ANTIGUIDADE - Para o acesso à vaga pelo critério de antiguidade, o único inscrito foi o juiz João Santana Sousa,
titular da 9ª Vara da Fazenda Pública, . O nome dele foi submetido à apreciação do Pleno e provado pela cortes.
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ATÉ QUE FIM: Professor Castro vira DESEMBARGADOR DO TJMA

Os juízes José de Ribamar Castro e João Santana Sousa foram eleitos desembargadores do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), nesta quarta-feira (19).

Castro concorreu à vaga com outros onze candidatos, pelo critério de merecimento, e ficou em primeiro lugar,
com 1.948 pontos. Santana, único candidato à vaga pelo critério de antiguidade, foi eleito por unanimidade. Os
dois foram empossados logo depois da sessão plenária administrativa pela presidente da Corte,
desembargadora Cleonice Freire.

Na eleição por merecimento, os outros dois mais votados foram os juízes José Jorge Figueiredo (segundo
colocado), com 1.930 pontos, e Tyrone José Silva (terceiro), com 1.923.

Com o resultado, ambos passaram a figurar por duas vezes na lista tríplice para acesso ao Tribunal.Vinte e um
membros do Tribunal participaram da sessão que definiu os novos nomes, mas o desembargador Joaquim
Figueiredo se absteve de votar na vaga pelo critério de merecimento. Ressaltou que, embora não houvesse
impedimento para que permanecesse em plenário, resolveu se retirar, por questão ética e moral. O magistrado
é irmão do juiz Jorge Figueiredo, um dos candidatos ao cargo.

Antes de iniciada a votação, a desembargadora Anildes Cruz relatou uma exceção de suspeição, interposta pelo
juiz José Eulálio Figueiredo, pedindo que a desembargadora Maria das Graças Duarte não participasse da
eleição. Ele alegou inimizade com a magistrada, que disse não ter inimizade nem amizade com o juiz. Ela não se
deu por suspeita e disse estar no seu direito e dever de votar.

O ato de posse dos eleitos aconteceu logo após o encerramento da sessão, no gabinete da presidência, com a
presença de desembargadores, juízes de direito, diretores e servidores do Tribunal e familiares dos empossados.
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IMPERATRIZ - Tribunal do Júri condena ex-prefeito e esposa por
homicídio qualificado

Na última quinta-feira, 13, foram submetidos a julgamento pelo Júri Popular na sede da Comarca de Imperatriz,
Idélzio Gonçalves de Oliveira (mais conhecido como Juca), ex-prefeito de São Pedro da Água Branca, e Edilane
Pereira do Nascimento, ex-secretária Municipal de Educação, acusados de homicídio qualificado, por haverem
mandado matar o ex-secretário de Meio Ambiente do Município, Osmar Luna Peixoto.
O crime aconteceu em 10 de setembro de 2007, na cidade de Imperatriz-MA, quando a vítima saía de uma
residência no Bairro Nova Imperatriz. Osmar Luna Peixoto foi abordado por dois homens que se aproximaram
em um carro, sendo que um deles desceu do veículo e executou a vítima com dois disparos na região da cabeça.
Foi apurado que o homicídio teve motivação política, pois os mandantes não aceitavam que Osmar Peixoto,
mesmo sendo secretário Municipal de Meio Ambiente, vinha se colocando contra a administração municipal,
sendo que seu apoio ou oposição poderia influenciar no resultado das eleições de 2008.
No dia anterior ao fato, Osmar Luna havia oferecido um almoço em São Pedro da Água Branca, no qual fez um
discurso inflamado contra a administração municipal, selando a sua adesão à oposição.O casal valeu-se de um
agenciador, conhecido como "Edimar Medrade", cujo filho prestou declarações reveladoras ao Ministério
Público no ano de 2010, contribuindo para a elucidação do crime. Dias antes das eleições 2008, "Edimar
Medrade" ameaçou contar tudo o que sabia sobre o casal, tendo sido morto em 27 de setembro daquele mesmo
ano.
Atuaram no plenário de julgamento os promotores de justiça Uiuara de Melo Medeiros, que responde pela 6ª
Promotoria de Justiça Criminal, e Domingos Eduardo da Silva, titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal. O
julgamento terminou por volta das 4h30 da manhã da sexta-feira, quando foi proferida a sentença pelo juiz
Flávio Roberto Ribeiro Soares, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, que presidiu a sessão.
Os acusados foram condenados pelo homicídio qualificado, sendo que a Idélzio Gonçalves ("Juca") foi imposta
pena de dezenove anos e três meses de reclusão, e para Edilane Pereira do Nascimento, a pena foi fixada em
quatorze anos e três meses de reclusão. Os dois já sofreram condenação criminal anterior, em maio de 2014,
por desvio de verbas públicas e uso de dinheiro público para fins de corrupção eleitoral, fatos ocorridos na
época das eleições de 2008.
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Afastado por assédio sexual, Jaime Ferreira é substituído no TJ

O juiz Luiz Gonzaga Almeida Filho foi eleito hoje (19) pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Maranhão, por
antiguidade, para substituir o desembargador Jaime Ferreira, afastado em virtude do julgamento
de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em junho deste ano, os conselheiros puniram o magistrado com a disponibilidade por assédio sexual praticado
contra a hoje juíza de Paulo Ramos, Sheila Cunha (reveja).

Pela decisão, Jaime Ferreira pode passar até dois anos afastado das funções, recebendo vencimento
proporcionais ao seu tempo de contribuição. Como ele já tem quase 70 anos, a disponibilidade pode acabar
quando ele já estiver aposentado, por isso o TJ elegeu um substituto.

Ainda por antiguidade, o pleno do TJ referendou, também nesta-quarta-feira, o acesso do juiz João Santana ao
cargo de desembargador. Na vaga aberta por merecimento, o TJ elegeu José de Ribamar Castro.

Os dois novos desembargadores assumem, respectivamente, nas vagas das desembargadoras aposentadas
Maria dos Remédios Buna e Raimunda Bezerra.
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Ex-prefeito é condenado por homicídio no Maranhão

Na última quinta-feira, 13, foram submetidos a julgamento pelo Júri Popular na sede da Comarca de Imperatriz,
Idélzio Gonçalves de Oliveira (mais conhecido como Juca), ex-prefeito de São Pedro da Água Branca, e Edilane
Pereira do Nascimento, ex-secretária Municipal de Educação, acusados de homicídio qualificado, por haverem
mandado matar o ex-secretário de Meio Ambiente do Município, Osmar Luna Peixoto.

O crime aconteceu em 10 de setembro de 2007, na cidade de Imperatriz-MA, quando a vítima saía de uma
residência no Bairro Nova Imperatriz. Osmar Luna Peixoto foi abordado por dois homens que se aproximaram
em um carro, sendo que um deles desceu do veículo e executou a vítima com dois disparos na região da cabeça.

Foi apurado que o homicídio teve motivação política, pois os mandantes não aceitavam que Osmar Peixoto,
mesmo sendo secretário Municipal de Meio Ambiente, vinha se colocando contra a administração municipal,
sendo que seu apoio ou oposição poderia influenciar no resultado das eleições de 2008.

No dia anterior ao fato, Osmar Luna havia oferecido um almoço em São Pedro da Água Branca, no qual fez um
discurso inflamado contra a administração municipal, selando a sua adesão à oposição.

O casal valeu-se de um agenciador, conhecido como "Edimar Medrade", cujo filho prestou declarações
reveladoras ao Ministério Público no ano de 2010, contribuindo para a elucidação do crime. Dias antes das
eleições 2008, "Edimar Medrade" ameaçou contar tudo o que sabia sobre o casal, tendo sido morto em 27 de
setembro daquele mesmo ano.

Atuaram no plenário de julgamento os promotores de justiça Uiuara de Melo Medeiros, que responde pela 6ª
Promotoria de Justiça Criminal, e Domingos Eduardo da Silva, titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal. O
julgamento terminou por volta das 4h30 da manhã da sexta-feira, quando foi proferida a sentença pelo juiz
Flávio Roberto Ribeiro Soares, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, que presidiu a sessão.

Os acusados foram condenados pelo homicídio qualificado, sendo que a Idélzio Gonçalves ("Juca") foi imposta
pena de dezenove anos e três meses de reclusão, e para Edilane Pereira do Nascimento, a pena foi fixada em
quatorze anos e três meses de reclusão. Os dois já sofreram condenação criminal anterior, em maio de 2014,
por desvio de verbas públicas e uso de dinheiro público para fins de corrupção eleitoral, fatos ocorridos na
época das eleições de 2008.

(As informações são do MPMA)
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Justiça condena Hapvida por falta de autorização de exames

O desembargador Raimundo Barros foi o relator do processo|

A empresa Hapvida Sistema de Saúde foi condenada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) a pagar indenizações de R$ 5.820,00, por danos materiais, e de R$ 35 mil, por danos morais, a um
associado do plano em São Luís.

O motivo da decisão foi a ausência de autorização para a realização de exames por parte do paciente,
diagnosticado com aneurisma da aorta torácica (dilatação de vaso sanguíneo).

Os desembargadores mantiveram o valor fixado para danos morais em primeira instância, mas reformaram o de
danos materiais, a pedido do associado. Ele disse que o juízo de base havia considerado apenas os exames
mencionados no pedido inicial, no valor de R$ 1.020,00. O paciente alegou que, em razão do risco de morte,
teve que realizar outros exames na rede particular, que totalizaram R$ 4.800,00, comprovados por notas fiscais.

O órgão colegiado não conheceu da apelação da Hapvida, por ausência de comprovante original de preparo no
momento da interposição do recurso. Segundo o desembargador Raimundo Barros (relator), o documento é
considerado essencial para viabilizar o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa do associado.

Barros lembrou que o direito à saúde constitui direito fundamental do homem, sendo relacionado ao direito à
vida. Em função disso, considerou que a ausência de autorização por parte da empresa prestadora de serviço de
plano de saúde configurou os danos materiais e morais.

O desembargador Ricardo Duailibe e o juiz de direito Jorge Figueiredo, convocado para compor quórum,
acompanharam o voto do relator.

Fortes dores

O associado contou que no dia 27 de julho de 2011 sentiu fortes dores no peito e pressão alta, ocasião em que
lhe foi receitado antibiótico. Disse que em agosto do mesmo ano novamente se sentiu mal e foi atendido por
cardiologista, que solicitou exame de tomografia do tórax, cujo resultado detectou o aneurisma, e, em razão
disto, o profissional de saúde pediu novos exames específicos.

O paciente disse que se dirigiu à Hapvida em 8 de agosto de 2011, mas recebeu a informação da
impossibilidade de atendimento do pedido, ante a falta de relatório médico. Sustentou que, em razão do
agravamento do seu estado de saúde, fora obrigado a realizar os exames por sua própria conta, além de ter
desembolsado R$ 4.800,00 na rede particular.

As informações são do TJMA
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TJMA elege novos desembargadores

Juizes João Santana e José de Ribamar Castro

Durante sessão administrativa, nesta quarta (19), foi realizada a eleição para acesso a dois cargos de
desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O juiz José de Ribamar Castro foi eleito à vaga a ser preenchida por merecimento, em substituição à
desembargadora aposentada Raimunda Bezerra.

Pelo critério de antiguidade, a vaga aberta em razão da aposentadoria da desembargadora Maria dos Remédios
Buna será ocupada pelo juiz João Santana, eleito pelo pleno.

Também foi substituído o desembargador Jaime Ferreira, que foi acusado de assédio sexual e afastado
após julgamento de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Para ocupar sua vaga, o TJMA elegeu por antiguidade, o juiz Luiz Gonzaga Almeida Filho.
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Eleitos novos desembargadores do Tribunal de Justiça

Os juízes José de Ribamar Castro e João Santana Sousa foram eleitos desembargadores do Tribunal de Justiça
do Maranhão, nesta quarta-feira (19). Castro concorreu à vaga com outros onze candidatos, pelo critério de
merecimento, e ficou em primeiro lugar, com 1.948 pontos. 
Santana, único candidato à vaga pelo critério de antiguidade, foi eleito por unanimidade. Os dois foram
empossados logo depois da sessão plenária administrativa pela presidente da Corte, desembargadora Cleonice
Freire.
Na eleição por merecimento, os outros dois mais votados foram os juízes José Jorge Figueiredo (segundo
colocado), com 1.930 pontos, e Tyrone José Silva (terceiro), com 1.923. Com o resultado, ambos passaram a
figurar por duas vezes na lista tríplice para acesso ao Tribunal.
"Como a magistratura é uma atividade de carreira, você tem uma alegria muito grande quando consegue
alcançar esse ponto máximo. Agora, a gente vê, por outro lado, que a responsabilidade aumenta: quanto maior
a atribuição, evidentemente, maior a responsabilidade", avaliou José de Ribamar Castro, com 25 anos de
magistratura.
"Sempre esperei essa promoção. São 33 anos de magistratura. Acabo de receber da Corregedoria parabéns pela
produtividade", comemorou, também, João Santana.
A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cleonice Freire, destacou a dificuldade na tarefa de
escolher o novo desembargador pelo critério de merecimento, por considerar ótima a qualidade dos candidatos
inscritos.
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Justiça suspende intervenção na SMTT

Procurador-geral do município, Marcos Braid|

Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema de transporte
coletivo

A intervenção judicial na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foi suspensa pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA). A decisão foi proferida pelo desembargador Ricardo Duailibe nesta terça-feira
(18), após o pedido de liminar da Procuradoria Geral do Município (PGM) ter sido acolhido pelo TJ. No
documento, o Município considerou a intervenção medida extremada e ilegítima.

A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em usurpação
de uma competência do Tribunal de Justiça. Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição
Estadual, a decretação de intervenção depende também de representação do Procurador Geral de Justiça, o que
não foi considerado na decisão preliminar.

Como embasamento da reclamação constitucional, o Município ponderou que a intervenção em órgão da
administração pública local representa violação ao princípio de separação dos poderes, a partir da ingerência
judicial na Prefeitura de São Luís.

Além disso, o Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema
de transporte coletivo. O passo mais importante foi dado no mês de setembro com a contratação de uma
empresa especializada para elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. No mesmo
período, o Município também lançou o edital de convocação para a audiência pública sobre o novo sistema de
transporte, as duas medidas asseguram o processo de licitação do sistema.

Segundo o procurador geral do Município, Marcos Braid, o projeto básico é indispensável para a licitação do
setor e o trabalho da empresa contratada inclui estudos de origem e destino, pesquisa de rede de transporte,
estudo de viabilidade econômico-financeiro, além da regulação de serviços. "Portanto, o processo de licitação do
sistema de transporte público de São Luís já foi deflagrado e está em pleno curso", declarou Marcos Braid.

Além disso, outras ações já foram iniciadas para a melhoria do sistema de transporte como a identificação
biométrica que desde julho está sendo testada em oito ônibus que servem as linhas do eixo Itaqui-Bacanga.
Através do procedimento foi constatado o uso indevido de cartões de estudantes ou gratuidades, resultando na
apreensão de mais de cinco mil cartões.

Também foram intensificadas as ações contra o transporte irregular de passageiros com as respectivas
punições, como aplicação de multas e apreensões de veículos conforme a legislação vigente. O Plano de Ação
Imediata para Melhoramento do Sistema de Transporte também está em curso com o compromisso do Sindicato
das Empresas de Transporte (SET) em adquirir 250 veículos novos para substituição de parte da frota até
janeiro de 2015, com entrega do primeiro lote ainda neste ano.

Outra importante medida em andamento é o novo marco regulatório do setor de transporte. O prefeito Edivaldo
já encaminhou o Projeto de Lei Autorizativa nº 076/14 para apreciação e aprovação da Câmara Municipal.



Ao comentar a suspensão da intervenção pontua o Procurador Geral do Município: "Eu nunca tinha visto uma
intervenção no município promovida por um juiz de primeiro grau. A decisão que determinou a intervenção
conseguiu, a um só tempo, afrontar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. O Tribunal, ao suspender a referida decisão, resguarda a sua competência para analisar a
matéria e, o que é mais importante, reconhece o cumprimento dos termos TAC por parte do Município."
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Justiça condena empresa por falta de autorização de exames

Hapvida deverá pagar indenizações por danos morais e materiais.

SÃO LUÍS - A empresa Hapvida Sistema de Saúde foi condenada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ-MA) a pagar indenizações de R$ 5.820, por danos materiais, e de R$ 35 mil, por danos morais, a
um associado do plano em São Luís. O motivo da decisão foi a ausência de autorização para a realização de
exames de paciente diagnosticado com aneurisma da aorta torácica (dilatação de vaso sanguíneo).

Os desembargadores mantiveram o valor fixado para danos morais em primeira instância, mas reformaram o de
danos materiais, a pedido do associado. Ele disse que o juízo de base havia considerado, apenas, os exames
mencionados no pedido inicial, no valor de R$ 1.020,00. O paciente alegou que, em razão do risco de morte,
teve que realizar outros exames na rede particular, que totalizaram R$ 4.800, comprovados por notas fiscais.

O associado contou que no dia 27 de julho de 2011 sentiu fortes dores no peito e pressão alta, ocasião em que
lhe foi receitado antibiótico. Ele disse, também, que, em agosto do mesmo ano, se sentiu mal novamente e foi
atendido por um cardiologista, que solicitou exame de tomografia do tórax, cujo resultado detectou o aneurisma.
Em razão disso, foram pedidos novos exames específicos.

O paciente disse que se dirigiu à Hapvida em 8 de agosto de 2011, mas recebeu a informação da
impossibilidade de atendimento do pedido devido à falta de relatório médico. Ele sustentou que, em razão do
agravamento do seu estado de saúde, foi obrigado a realizar os exames por sua própria conta, além de ter
desembolsado R$ 4.800 na rede particular. O órgão colegiado não conheceu da apelação da Hapvida.
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Tribunal de Justiça do Maranhão suspende intervenção na SMTT

Município considerou a intervenção uma medida extremada e ilegítima.

SÃO LUÍS – O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) suspendeu, nesta terça-feira (18), o pedido de
intervenção na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT). O pedido de suspensão foi feito após
liminar da Procuradoria Geral do Município (PGM). No documento, o Município de São Luís considerou a
intervenção uma medida extremada e ilegítima.

A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, nessa segunda-feira (17),
consiste em usurpação de uma competência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). Na defesa, o
Município cita, ainda, que pela Constituição Estadual, a decretação de intervenção depende também de
representação do Procurador Geral de Justiça, o que não foi considerado na decisão preliminar.

Entenda o caso

O titular da 4ª Vara de Fazenda Pública de São Luís, Cícero Dias de Sousa Filho, autorizou intervenção judicial
na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) para cumprimento efetivo das decisões
sistematicamente ignoradas pela Prefeitura de São Luís por meio de uma ação pública ajuizada pelo Ministério
Público do Maranhão (MP-MA)por intermédio da Promotoria Especializada de defesa do Consumidor. O caso se
arrasta desde o dia 7 de junho de 2010, quando a Promotoria constatou a absoluta precariedade do sistema de
transporte coletivo de São Luís.
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Dia da Consciência Negra: São Luís não adere ao feriado

 O ESTADO
 19/11/2014 às 08h06
O comércio da capital deve abrir as portas normalmente amanhã.

SÃO LUÍS - O feriado municipal em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), não
vai alterar a rotina de São Luís. A Lei Municipal nº 309/2013, que institui a data como feriado na capital, foi
considerada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) em agosto deste
ano. Os desembargadores consideraram que a lei fere a Constituição Federal ao tratar matéria de competência
da União. Por isso, bancos, comércios, supermercados e outros serviços devem funcionar em expediente normal
amanhã.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL), todo o comércio da capital deve abrir as portas
normalmente amanhã. As agências bancárias, bem como as dos Correios, também devem funcionar em
expediente normal. De acordo com a Associação Maranhense de Supermercados (Amasp), os estabelecimentos
vão abrir as portas em horário normal, das 7h30 às 22h. Os órgãos públicos estaduais e municipais atenderão
em expediente normal.

Lojas da Rua Grande - abertas

Agências bancárias - expediente normal, das 9h às 15h

Supermercados - abertos, das 7h30 às 22h

Casas lotéricas - abertas

Agências dos Correios - abertas

Órgão públicos estaduais e municipais - expediente normal

Judiciário - expediente normal
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Irani Viera é condenada por homicídio duplamente qualificado

 IMIRANTE IMPERATRIZ
 19/11/2014 às 08h07
A enfermeira deve cumprir pena de 16 anos, sete meses e 15 dias.

A enfermeira deve cumprir pena de 16 anos, sete meses e 15 dias. - Tátyna Viana/Imirante Imperatriz
IMPERATRIZ – A enfermeira Irani Vieira Ferreira da Rocha, de 57 anos, acusada por mandar matar o ex-marido
Valdecy Ferreira, foi condenada por homicídio duplamente qualificado nessa terça-feira (18). Ela deve cumprir
a pena de 16 anos, sete meses e 15 dias em regime fechado.

Irani Rocha sentou no banco dos réus por volta de 11h. Após serem ouvidas todas as testemunhas de acusação,
de defesa e testemunhas de juízo, ela foi interrogada pelo Ministério Público, representado pela promotora
Uiuara Medeiros, e pelo juiz Flávio Roberto Ribeiro Soares.

Por volta das 18h começou os debates entre defesa, representada pela advogada Maria Helena, e acusação,
com previsão de mais de uma hora e meia de duração. Após essa etapa, será concedido mais tempo, se
solicitado, para réplica e tréplica.

O caso

A enfermeira Irani Vieira da Rocha é acusada de mandar matar o ex-marido Valdecy Ferreira Rocha. O crime
aconteceu no dia 30 novembro de 2005, por volta das 17h, em frente à Prefeitura de Imperatriz.

O advogado Alexandre Lemos, que também é réu no caso, acusado de planejar o crime com Irani, teve o
processo desmembrado e ainda não foi julgado.

Atualização

A advogada de defesa de Irani, Maria Helena, informou ao Portal Imirante que a enfermeira vai recorrer da
pena em liberdade.
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Justiça suspende intervenção na SMTT

Blog do Garrone

A intervenção judicial na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foi suspensa pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA). A decisão foi proferida pelo desembargador Ricardo Duailibe nesta terça-feira
(18), após o pedido de liminar da Procuradoria Geral do Município (PGM) ter sido acolhido pelo TJ. No
documento, o Município considerou a intervenção medida extremada e ilegítima.

A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em usurpação
de uma competência do Tribunal de Justiça. Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição
Estadual, a decretação de intervenção depende também de representação do Procurador Geral de Justiça, o que
não foi considerado na decisão preliminar.

Leia mais: Interventor da SMTT reponde na Justiça por supostos desvios na Coliseu

Como embasamento da reclamação constitucional, o Município ponderou que a intervenção em órgão da
administração pública local representa violação ao princípio de separação dos poderes, a partir da ingerência
judicial na Prefeitura de São Luís.

Além disso, o Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema
de transporte coletivo. O passo mais importante foi dado no mês de setembro com a contratação de uma
empresa especializada para elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. No mesmo
período, o Município também lançou o edital de convocação para a audiência pública sobre o novo sistema de
transporte, as duas medidas asseguram o processo de licitação do sistema.

Segundo o procurador geral do Município, Marcos Braid, o projeto básico é indispensável para a licitação do
setor e o trabalho da empresa contratada inclui estudos de origem e destino, pesquisa de rede de transporte,
estudo de viabilidade econômico-financeiro, além da regulação de serviços. "Portanto, o processo de licitação do
sistema de transporte público de São Luís já foi deflagrado e está em pleno curso", declarou Marcos Braid.

Além disso, outras ações já foram iniciadas para a melhoria do sistema de transporte como a identificação
biométrica que desde julho está sendo testada em oito ônibus que servem as linhas do eixo Itaqui-Bacanga.
Através do procedimento foi constatado o uso indevido de cartões de estudantes ou gratuidades, resultando na
apreensão de mais de cinco mil cartões.

Também foram intensificadas as ações contra o transporte irregular de passageiros com as respectivas
punições, como aplicação de multas e apreensões de veículos conforme a legislação vigente. O Plano de Ação
Imediata para Melhoramento do Sistema de Transporte também está em curso com o compromisso do Sindicato
das Empresas de Transporte (SET) em adquirir 250 veículos novos para substituição de parte da frota até
janeiro de 2015, com entrega do primeiro lote ainda neste ano.

Outra importante medida em andamento é o novo marco regulatório do setor de transporte. O prefeito Edivaldo
já encaminhou o Projeto de Lei Autorizativa nº 076/14 para apreciação e aprovação da Câmara Municipal.

Ao comentar a suspensão da intervenção pontua o Procurador Geral do Município: "Eu nunca tinha visto uma
intervenção no município promovida por um juiz de primeiro grau. A decisão que determinou a intervenção



conseguiu, a um só tempo, afrontar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. O Tribunal, ao suspender a referida decisão, resguarda a sua competência para analisar a
matéria e, o que é mais importante, reconhece o cumprimento dos termos TAC por parte do Município."
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José de Ribamar Castro e João Santana são eleitos
desembargadores do TJMA

Os juízes José de Ribamar Castro e João Santana Sousa foram eleitos desembargadores do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), nesta quarta-feira (19). Castro concorreu à vaga com outros onze candidatos, pelo critério
de merecimento, e ficou em primeiro lugar, com 1.948 pontos. Santana, único candidato à vaga pelo critério de
antiguidade, foi eleito por unanimidade. Os dois foram empossados logo depois da sessão plenária
administrativa pela presidente da Corte, desembargadora Cleonice Freire.
 
Na eleição por merecimento, os outros dois mais votados foram os juízes José Jorge Figueiredo (segundo
colocado), com 1.930 pontos, e Tyrone José Silva (terceiro), com 1.923. Com o resultado, ambos passaram a
figurar por duas vezes na lista tríplice para acesso ao Tribunal.
 
"Como a magistratura é uma atividade de carreira, você tem uma alegria muito grande quando consegue
alcançar esse ponto máximo. Agora, a gente vê, por outro lado, que a responsabilidade aumenta: quanto maior
a atribuição, evidentemente, maior a responsabilidade", avaliou José de Ribamar Castro, com 25 anos de
magistratura.
 
"Sempre esperei essa promoção. São 33 anos de magistratura. Acabo de receber da Corregedoria parabéns pela
produtividade", comemorou, também, João Santana.
A presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, destacou a dificuldade na tarefa de escolher o novo
desembargador pelo critério de merecimento, por considerar ótima a qualidade dos candidatos inscritos.
 
MERECIMENTO - Vinte e um membros do Tribunal participaram da sessão que definiu os novos nomes, mas o
desembargador Joaquim Figueiredo se absteve de votar na vaga pelo critério de merecimento. Ressaltou que,
embora não houvesse impedimento para que permanecesse em plenário, resolveu se retirar, por questão ética e
moral. O magistrado é irmão do juiz Jorge Figueiredo, um dos candidatos ao cargo.
 
Antes de iniciada a votação, a desembargadora Anildes Cruz relatou uma exceção de suspeição, interposta pelo
juiz José Eulálio Figueiredo, pedindo que a desembargadora Maria das Graças Duarte não participasse da
eleição. Ele alegou inimizade com a magistrada, que disse não ter inimizade nem amizade com o juiz. Ela não se
deu por suspeita e disse estar no seu direito e dever de votar.
 
Anildes Cruz julgou o pedido intempestivo (fora do prazo apropriado) e não conheceu da exceção de suspeição,
salientando que não viu motivo para que Maria das Graças ficasse de fora do pleito. Os demais
desembargadores presentes concordaram com a relatora.
 
Dos 14 candidatos inscritos para a eleição por merecimento, dois tiveram manifestação desfavorável do
desembargador Jorge Rachid, corregedor-geral em exercício: os juízes José Gonçalo de Sousa Filho e Douglas
Amorim, por não terem juntado todos os documentos exigidos para a candidatura.
 
Os 20 desembargadores que participaram da votação apuraram o merecimento dos candidatos, segundo
critérios com pontuação máxima: desempenho (20 pontos), produtividade (30), presteza no exercício das
funções (25), aperfeiçoamento técnico
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Justiça suspende intervenção na SMTT
 Publicado: 18 Novembro 2014

A intervenção judicial na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foi suspensa pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA). A decisão foi proferida pelo desembargador Ricardo Duailibe nesta terça-feira
(18), após o pedido de liminar da Procuradoria Geral do Município (PGM) ter sido acolhido pelo TJ. No
documento, o Município considerou a intervenção medida extremada e ilegítima.
 
A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em usurpação
de uma competência do Tribunal de Justiça. Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição
Estadual, a decretação de intervenção depende também de representação do Procurador Geral de Justiça, o que
não foi considerado na decisão preliminar.
 
Como embasamento da reclamação constitucional, o Município ponderou que a intervenção em órgão da
administração pública local representa violação ao princípio de separação dos poderes, a partir da ingerência
judicial na Prefeitura de São Luís. 
 
Além disso, o Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema
de transporte coletivo. O passo mais importante foi dado no mês de setembro com a contratação de uma
empresa especializada para elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. No mesmo
período, o Município também lançou o edital de convocação para a audiência pública sobre o novo sistema de
transporte, as duas medidas asseguram o processo de licitação do sistema.
 
Segundo o procurador geral do Município, Marcos Braid, o projeto básico é indispensável para a licitação do
setor e o trabalho da empresa contratada inclui estudos de origem e destino, pesquisa de rede de transporte,
estudo de viabilidade econômico-financeiro, além da regulação de serviços. “Portanto, o processo de licitação
do sistema de transporte público de São Luís já foi deflagrado e está em pleno curso”, declarou Marcos Braid.
 
Além disso, outras ações já foram iniciadas para a melhoria do sistema de transporte como a identificação
biométrica que desde julho está sendo testada em oito ônibus que servem as linhas do eixo Itaqui-Bacanga.
Através do procedimento foi constatado o uso indevido de cartões de estudantes ou gratuidades, resultando na
apreensão de mais de cinco mil cartões.
 
Também foram intensificadas as ações contra o transporte irregular de passageiros com as respectivas
punições, como aplicação de multas e apreensões de veículos conforme a legislação vigente. O Plano de Ação
Imediata para Melhoramento do Sistema de Transporte também está em curso com o compromisso do Sindicato
das Empresas de Transporte (SET) em adquirir 250 veículos novos para substituição de parte da frota até
janeiro de 2015, com entrega do primeiro lote ainda neste ano.
 
Outra importante medida em andamento é o novo marco regulatório do setor de transporte. O prefeito Edivaldo
já encaminhou o Projeto de Lei Autorizativa nº 076/14 para apreciação e aprovação da Câmara Municipal. 
 
Ao comentar a suspensão da intervenção pontua o Procurador Geral do Município: "Eu nunca tinha visto uma
intervenção no município promovida por um juiz de primeiro grau. A decisão que determinou a intervenção
conseguiu, a um só tempo, afrontar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. O Tribunal, ao suspender a referida decisão, resguarda a sua competência para analisar a
matéria e, o que é mais importante, reconhece o cumprimento dos termos TAC por parte do Município."
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TJMA elegerá dois novos desembargadores em sessão administrativa
 Publicado: 19 Novembro 2014
 
A eleição para acesso a dois cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) será
realizada nesta quarta-feira (19), durante sessão plenária administrativa. As vagas a serem preenchidas são
pelos critérios de merecimento, em substituição à desembargadora aposentada Raimunda Bezerra, e
antiguidade, aberta em razão da aposentadoria da desembargadora Maria dos Remédios
Buna.                             
O prazo de inscrição para acesso à vaga por merecimento foi aberto e encerrado em março deste ano. Porém,
por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Edital nº 12/2014 foi suspenso, em decisão da
conselheira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e ato confirmado pela Presidência do TJMA. Com o cancelamento
recente da suspensão pela própria conselheira, o Tribunal dará prosseguimento ao processo de escolha do novo
desembargador.
 
Estão inscritos os juízes Tyrone José Silva, José Gonçalo de Sousa Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Samuel Batista de Souza, Raimundo Nonato Néris Ferreira, José de Ribamar Castro, José Eulálio Figueiredo,
Lucas da Costa Ribeiro Neto, Luiz de França Belchior Silva, Luiz Gonzaga Almeida Filho, Manoel Aureliano
Ferreira Neto, Oriana Gomes, Maria do Socorro Mendonça Carneiro e Douglas Airton Ferreira Amorim.
 
O merecimento será apurado e aferido nos 48 meses anteriores à abertura da vaga, por critérios objetivos, que
terão a seguinte pontuação máxima: desempenho (20 pontos), produtividade (30 pontos), presteza no exercício
das funções (25 pontos), aperfeiçoamento técnico (10 pontos) e adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional (15 pontos).
 
Na votação por merecimento, os desembargadores deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com
menção individualizada aos critérios utilizados na escolha. Todos os juízes concorrentes serão pontuados.
Concluída a votação, será feita a relação de todos os concorrentes, obedecida a ordem decrescente de pontos
recebidos. Os três primeiros mais pontuados comporão a lista tríplice. Em caso de empate, terá preferência o
juiz que tenha figurado mais vezes em listas tríplices anteriores.
 
Persistindo o empate, a preferência, na ordem decrescente de pontos, será do juiz que tenha obtido maior
pontuação em: I – produtividade; II- presteza; III – desempenho; IV adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional; e V – aperfeiçoamento técnico. Se, ainda assim, não houver desempate, terá preferência
o juiz mais idoso.
Terá acesso ao cargo de desembargador do Tribunal o juiz que ocupar o primeiro lugar na lista tríplice.
Entretanto, é obrigatória a nomeação do juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
lista tríplice de merecimento. Se houver mais de um juiz em igualdade de condições, a nomeação recairá sobre
o primeiro, entre eles, da lista tríplice.
 
ANTIGUIDADE 
 
Para o acesso à vaga pelo critério de antiguidade, o único inscrito foi o juiz João Santana Sousa. O nome dele
será submetido à apreciação do Pleno e só será considerado recusado se obtiver dois terços de votos negativos.
A recusa deverá ser fundamentada e precedida de ampla defesa e do contraditório, não podendo ser declarada
sem a presença de, ao menos, dois terços dos desembargadores, incluindo o presidente.
 
A sessão para acesso aos cargos de desembargador, por merecimento e antiguidade, será pública, com votação
nominal, aberta e fundamentada, obedecidas as prescrições constitucionais, legais e do Regimento Interno do
TJMA.
 



As informações são do Poder Judiciário
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TJ-MA suspende intervenção na Secretaria de Transporte de São
Luís

O desembargador Ricardo Duailibe suspendeu a decisão da Justiça de 1º grau que determinava intervenção na
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), especificamente para conduzir o processo de licitação
das concessões de linhas de transportes urbanos de São Luís. O magistrado atendeu a um pedido da
Procuradoria Geral do Município (PGM).

A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em "usurpação
de uma competência do Tribunal de Justiça". Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição
Estadual, a decretação de intervenção depende também de representação do Procurador-geral de Justiça, o que
não teria sido considerado na decisão preliminar.
Como embasamento da reclamação constitucional, o Município ponderou que a intervenção em órgão da
administração pública local representa violação ao princípio de separação dos poderes, a partir da ingerência
judicial na Prefeitura de São Luís.

Além disso, o Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema
de transporte coletivo. O passo mais importante foi dado no mês de setembro com a contratação de uma
empresa especializada para elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. No mesmo
período, o município também lançou o edital de convocação para a audiência pública sobre o novo sistema de
transporte, as duas medidas asseguram o processo de licitação do sistema.

Segundo o procurador-geral de São Luís, Marcos Braid, o projeto básico é indispensável para a licitação do
setor e o trabalho da empresa contratada inclui estudos de origem e destino, pesquisa de rede de transporte,
estudo de viabilidade econômico-financeiro, além da regulação de serviços. "Portanto, o processo de licitação do
sistema de transporte público de São Luís já foi deflagrado e está em pleno curso", argumentou Braid, que citou
outras providências como a implantação do sistema de identificação biométrico; ações para coibir o transporte
irregular de passageiros; e o compromisso do Sindicato das Empresas de Transporte (SET) em adquirir 250
veículos novos para substituição de parte da frota até janeiro de 2015, com entrega do primeiro lote ainda neste
ano.

Promotoria
Autora da ação que motivou a intervenção na SMTT, a promotora de Justiça Lítia Cavalcanti (2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís) lamentou a decisão do desembargador Ricardo Duailibe.

"É desestimulante este tipo de decisão para um órgão que trabalha muito. Mas vou comunicar a procuradoria
para que as medidas necessárias sejam tomadas. Até porque a medida de pedir a execução de uma decisão
judicial não se confunde com intervenção estadual no município", disse. "Mas de certa forma já esperávamos
esse tipo de decisão, até porque todas as medidas anteriores, como por exemplo aquela questão sobre o
aumento nas tarifas, o Tribunal revogou", completou.
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Justiça suspende intervenção na SMTT

(Foto: Reprodução)|

A intervenção judicial na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foi suspensa pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA). A decisão foi proferida pelo desembargador Ricardo Duailibe nesta terça-feira
(18), após o pedido de liminar da Procuradoria Geral do Município (PGM) ter sido acolhido pelo TJ. No
documento, o Município considerou a intervenção medida extremada e ilegítima.

A PGM alegou que a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em usurpação
de uma competência do Tribunal de Justiça. Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição
Estadual, a decretação de intervenção depende também de representação do Procurador Geral de Justiça, o que
não foi considerado na decisão preliminar.

Como embasamento da reclamação constitucional, o Município ponderou que a intervenção em órgão da
administração pública local representa violação ao princípio de separação dos poderes, a partir da ingerência
judicial na Prefeitura de São Luís.

Além disso, o Tribunal de Justiça considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema
de transporte coletivo. O passo mais importante foi dado no mês de setembro com a contratação de uma
empresa especializada para elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. No mesmo
período, o Município também lançou o edital de convocação para a audiência pública sobre o novo sistema de
transporte, as duas medidas asseguram o processo de licitação do sistema.

Segundo o procurador geral do Município, Marcos Braid, o projeto básico é indispensável para a licitação do
setor e o trabalho da empresa contratada inclui estudos de origem e destino, pesquisa de rede de transporte,
estudo de viabilidade econômico-financeiro, além da regulação de serviços. "Portanto, o processo de licitação do
sistema de transporte público de São Luís já foi deflagrado e está em pleno curso", declarou Marcos Braid.

Além disso, outras ações já foram iniciadas para a melhoria do sistema de transporte como a identificação
biométrica que desde julho está sendo testada em oito ônibus que servem as linhas do eixo Itaqui-Bacanga.
Através do procedimento foi constatado o uso indevido de cartões de estudantes ou gratuidades, resultando na
apreensão de mais de cinco mil cartões.

Também foram intensificadas as ações contra o transporte irregular de passageiros com as respectivas
punições, como aplicação de multas e apreensões de veículos conforme a legislação vigente. O Plano de Ação
Imediata para Melhoramento do Sistema de Transporte também está em curso com o compromisso do Sindicato
das Empresas de Transporte (SET) em adquirir 250 veículos novos para substituição de parte da frota até
janeiro de 2015, com entrega do primeiro lote ainda neste ano.

Outra importante medida em andamento é o novo marco regulatório do setor de transporte. O prefeito Edivaldo
já encaminhou o Projeto de Lei Autorizativa nº 076/14 para apreciação e aprovação da Câmara Municipal.

Ao comentar a suspensão da intervenção pontua o Procurador Geral do Município: "Eu nunca tinha visto uma
intervenção no município promovida por um juiz de primeiro grau. A decisão que determinou a intervenção
conseguiu, a um só tempo, afrontar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Regimento Interno do



Tribunal de Justiça. O Tribunal, ao suspender a referida decisão, resguarda a sua competência para analisar a
matéria e, o que é mais importante, reconhece o cumprimento dos termos TAC por parte do Município."
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ESMAM E UFMA ABREM MAIS 360 VAGAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

Convênio de cooperação técnico-científica entre o Tribunal de Justiça, a Escola Superior da Magistratura e a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), assinado nesta terça-feira (18), abre 360 vagas para a segunda
turma do Curso de Especialização em Gestão Pública na modalidade a distância, destinada à formação e
aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário.

O curso é gratuito e direcionado aos servidores de nível superior. Do total de vagas, 240 serão ofertadas aos
efetivos e 120 para comissionados, lotados nos polos de Caxias, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São Luís. A
duração das pós-graduação é de 20 meses, com carga horária de 360 horas, envolvendo momentos presenciais
obrigatórios nos polos para realização das avaliações e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A seleção dos candidatos será disciplinada em edital com chamada pública, que está sendo elaborado pela
UFMA e deverá ser publicado nos próximos diasno site do Núcleo de Educação a Distância da UFMA e na
página da ESMAM.

Em março deste ano, mais de 270 servidores concluíram com êxito a pós-graduação e receberam certificado
conferindo o grau de especialista em Gestão Pública. "Com o que aprendi no curso, passei a ter um olhar
diferenciado no meu setor de trabalho. Para quem atua em comarca do interior é muito proveitoso pelo fato de
evitar deslocamento até a capital", destacou o servidor Aldir César Melo, da comarca de Pinheiro.

Será a segunda turma do curso a distância de Especialização em Gestão Pública. Mais um passo importante
para a melhoria da prestação jurisdicional no Estado, pois teremos servidores qualificados e alcançando boa
performance na carreira, sem nenhum custo, ressaltou o diretor da ESMAM, desembargador Marcelo Carvalho
Silva.

O diretor acrescentou que, com o grau de especialista, a intenção é que os servidores estejam à disposição do
Tribunal para exercer atividades gerenciais no âmbito do Poder Judiciário.

CONVÊNIO - O convênio que visa motivar e garantir o aperfeiçoamento profissional dos servidores faz parte
das metas traçadas pela escola judicial e está inserido nas diretrizes estratégicas do Tribunal de Justiça e no
Plano Nacional de Capacitação Judicial do Poder Judiciário, conforme a Resolução nº 126/2011 do Conselho
Nacional de Justiça. O prazo do convênio é de cinco anos.

Mais informações podem ser obtidas na ESMAM, pelo telefone (98) 3235 3231 ou pelo e-mail
esmam@tjma.jus.br.

Assessoria de Comunicação do TJMA

asscom@tjma.jus.br

(098) 3198 4373

mailto:esmam@tjma.jus.br
mailto:asscom@tjma.jus.br
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TJMA ELEGERÁ DOIS NOVOS DESEMBARGADORES EM SESSÃO ADMINISTRATIVA, NESTA QUARTA (19)

A eleição ocorrerá durante sessão plenária administrativa do TJMA (Foto:Ribamar Pinheiro)
A eleição para acesso a dois cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) será
realizada nesta quarta-feira (19), durante sessão plenária administrativa. As vagas a serem preenchidas são
pelos critérios de merecimento, em substituição à desembargadora aposentada Raimunda Bezerra, e
antiguidade, aberta em razão da aposentadoria da desembargadora Maria dos Remédios Buna.
O prazo de inscrição para acesso à vaga por merecimento foi aberto e encerrado em março deste ano. Porém,
por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Edital nº 12/2014 foi suspenso, em decisão da
conselheira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e ato confirmado pela Presidência do TJMA. Com o cancelamento
recente da suspensão pela própria conselheira, o Tribunal dará prosseguimento ao processo de escolha do novo
desembargador.
Estão inscritos os juízes Tyrone José Silva, José Gonçalo de Sousa Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Samuel Batista de Souza, Raimundo Nonato Néris Ferreira, José de Ribamar Castro, José Eulálio Figueiredo,
Lucas da Costa Ribeiro Neto, Luiz de França Belchior Silva, Luiz Gonzaga Almeida Filho, Manoel Aureliano
Ferreira Neto, Oriana Gomes, Maria do Socorro Mendonça Carneiro e Douglas Airton Ferreira Amorim.
O merecimento será apurado e aferido nos 48 meses anteriores à abertura da vaga, por critérios objetivos, que
terão a seguinte pontuação máxima: desempenho (20 pontos), produtividade (30 pontos), presteza no exercício
das funções (25 pontos), aperfeiçoamento técnico (10 pontos) e adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional (15 pontos).
Na votação por merecimento, os desembargadores deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com
menção individualizada aos critérios utilizados na escolha. Todos os juízes concorrentes serão pontuados.
Concluída a votação, será feita a relação de todos os concorrentes, obedecida a ordem decrescente de pontos
recebidos. Os três primeiros mais pontuados comporão a lista tríplice. Em caso de empate, terá preferência o
juiz que tenha figurado mais vezes em listas tríplices anteriores.
Persistindo o empate, a preferência, na ordem decrescente de pontos, será do juiz que tenha obtido maior
pontuação em: I produtividade; II- presteza; III desempenho; IV adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional; e V aperfeiçoamento técnico. Se, ainda assim, não houver desempate, terá preferência o
juiz mais idoso.
Terá acesso ao cargo de desembargador do Tribunal o juiz que ocupar o primeiro lugar na lista tríplice.
Entretanto, é obrigatória a nomeação do juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
lista tríplice de merecimento. Se houver mais de um juiz em igualdade de condições, a nomeação recairá sobre
o primeiro, entre eles, da lista tríplice.
ANTIGUIDADE - Para o acesso à vaga pelo critério de antiguidade, o único inscrito foi o juiz João Santana Sousa.
O nome dele será submetido à apreciação do Pleno e só será considerado recusado se obtiver dois terços de
votos negativos. A recusa deverá ser fundamentada e precedida de ampla defesa e do contraditório, não
podendo ser declarada sem a presença de, ao menos, dois terços dos desembargadores, incluindo o presidente.
A sessão para acesso aos cargos de desembargador, por merecimento e antiguidade, será pública, com votação
nominal, aberta e fundamentada, obedecidas as prescrições constitucionais, legais e do Regimento Interno do
TJMA.
Assessoria de Comunicação do TJMA
asscom@tjma.jus.br
(98) 3198-4370
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Justiça suspende intervenção na Secretaria de Trânsito e Transportes

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu a intervenção judicial na Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT).

Justiça determina intervenção na SMTT para realizar licitação do transporte coletivo

A decisão foi proferida pelo desembargador Ricardo Duailibe nesta terça-feira (18), após o pedido de liminar da
Procuradoria Geral do Município (PGM) ter sido acolhido pelo TJ. No documento, o Município considerou a
intervenção medida extremada e ilegítima.

De acordo com a procuradoria, a decisão de intervenção, tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública, consiste em
usurpação de uma competência do Tribunal de Justiça.

Na defesa, o Município sustentou ainda que, pela Constituição Estadual, a decretação de intervenção depende
também de representação do Procurador Geral de Justiça, o que não foi considerado na decisão preliminar.
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Justiça suspende intervenção na SMTT

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) corrigiu a decisão do juiz Cícero Dias, titular da 4ª Vara da Fazenda
de São Luís, e suspendeu a intervenção determinada pelo magistrado na Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT). A informação foi confirmada pelo secretário municipal de comunicação, Robson Paz.  
 
A deliberação, anulada nesta terça-feira (18), foi proferida na manhã dessa segunda (17) e determinou a
nomeação do advogado Anthony Boden para o cargo de gestor junto à Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes – SMTT, a fim de, no prazo de dez dias, consoante o TAC 004/2011 e seus aditivos, deflagrar o
processo licitatório do sistema para a concessão das linhas de transportes urbanos de passageiros de São Luís.
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TJMA escolherá mais dois desembargadores nesta quarta

Publicado em Cidades Terça, 18 Novembro 2014 12:36

Veja quem são os 15 juízes que concorrem as duas vagas.
 
A eleição para acesso a dois cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) será
realizada nesta quarta-feira (19), durante sessão plenária administrativa. As vagas a serem preenchidas são
pelos critérios de merecimento, em substituição à desembargadora aposentada Raimunda Bezerra, e
antiguidade, aberta em razão da aposentadoria da desembargadora Maria dos Remédios Buna.    
                         
O prazo de inscrição para acesso à vaga por merecimento foi aberto e encerrado em março deste ano. Porém,
por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Edital nº 12/2014 foi suspenso, em decisão da
conselheira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e ato confirmado pela Presidência do TJMA. Com o cancelamento
recente da suspensão pela própria conselheira, o Tribunal dará prosseguimento ao processo de escolha do novo
desembargador.
 
Estão inscritos os juízes:
Tyrone José Silva;
José Gonçalo de Sousa Filho;
José Jorge Figueiredo dos Anjos;
Samuel Batista de Souza;
Raimundo Nonato Néris Ferreira;
José de Ribamar Castro;
João Santana Sousa;
José Eulálio Figueiredo;
Lucas da Costa Ribeiro Neto;
Luiz de França Belchior Silva;
Luiz Gonzaga Almeida Filho;
Manoel Aureliano Ferreira Neto;
Oriana Gomes;
Maria do Socorro Mendonça Carneiro;
Douglas Airton Ferreira Amorim.
 
O merecimento será apurado e aferido nos 48 meses anteriores à abertura da vaga, por critérios objetivos, que
terão a seguinte pontuação máxima: desempenho (20 pontos), produtividade (30 pontos), presteza no exercício
das funções (25 pontos), aperfeiçoamento técnico (10 pontos) e adequação da conduta ao Código de Ética da
Magistratura Nacional (15 pontos).
 
Na votação por merecimento, os desembargadores deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com
menção individualizada aos critérios utilizados na escolha. Todos os juízes concorrentes serão pontuados.
 
Concluída a votação, será feita a relação de todos os concorrentes, obedecida a ordem decrescente de pontos
recebidos. Os três primeiros mais pontuados comporão a lista tríplice. Em caso de empate, terá preferência o
juiz que tenha figurado mais vezes em listas tríplices anteriores.
 
Persistindo o empate, a preferência, na ordem decrescente de pontos, será do juiz que tenha obtido maior
pontuação em: I – produtividade; II- presteza; III – desempenho; IV adequação da conduta ao Código de Ética da



Magistratura Nacional; e V – aperfeiçoamento técnico. Se, ainda assim, não houver desempate, terá preferência
o juiz mais idoso.
 
Terá acesso ao cargo de desembargador do Tribunal o juiz que ocupar o primeiro lugar na lista tríplice.
Entretanto, é obrigatória a nomeação do juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
lista tríplice de merecimento. Se houver mais de um juiz em igualdade de condições, a nomeação recairá sobre
o primeiro, entre eles, da lista tríplice.
 
Para o acesso à vaga pelo critério de antiguidade, o único inscrito foi o juiz João Santana Sousa. O nome dele
será submetido à apreciação do Pleno e só será considerado recusado se obtiver dois terços de votos negativos.
A recusa deverá ser fundamentada e precedida de ampla defesa e do contraditório, não podendo ser declarada
sem a presença de, ao menos, dois terços dos desembargadores, incluindo o presidente.
 
A sessão para acesso aos cargos de desembargador, por merecimento e antiguidade, será pública, com votação
nominal, aberta e fundamentada, obedecidas as prescrições constitucionais, legais e do Regimento Interno do
TJMA.


