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Presidente do TRE-MA desembargador Cleones Cunha repudia
noticias falsas sobre a Justiça Eleitoral

Antes do início da Sessão Plenária Administrativa da manhã desta quarta-feira (20), o desembargador Cleones
Carvalho Cunha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, repudiou a circulação de notícias
falsas acerca da Justiça Eleitoral, que estão sendo compartilhadas em redes sociais.

As notícias alardeiam que a Justiça Eleitoral não existe em outros países e é totalmente desnecessária, a qual
atenderia apenas aos interesses da corrupção política. Para o desembargador, aparentemente, esses ataques
são decorrentes da recente decisão do Supremo Tribunal Federal que deslocou a competência para julgar
crimes conexos àqueles de Caixa 2 para esta Justiça especializada, afirmando que não competiria à Corte
Eleitoral debater acerca da decisão do Supremo.

"Só quem não conhece a Justiça Eleitoral brasileira pode falar isso; ou quem tem outros interesses por trás
disso. A justiça eleitoral, que foi criada em 1932. No Brasil, está atingindo um patamar de fazer inveja aos
países mais civilizados do primeiro mundo. Ninguém ou nenhum país faz uma eleição como fizemos em 2018 e
se tem o resultado antes do final do dia da eleição", destacou o desembargador em sessão no TRE-MA, na
terça-feira (19), e no TJMA, nesta quarta-feira (20).

O desembargador Cleones Cunha lembra que a justiça eleitoral brasileira busca implementar tecnologias que
visam cada vez mais garantir a manifestação do eleitor, a exemplo do voto eletrônico e da biometria. "Todas as
vezes que atacarem a Justiça Eleitoral, eu não poderei ficar calado, porque senão não seria digno de estar
presidindo essa Casa. Fica o meu desabafo, que tenho certeza é o desabafo de todos os senhores".

Comunicação Social do TJMA
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Tribunal de Justiça do Maranhão elege a atual diretoria para o
mandato tampão
 

 

Os membros da atual Mesa Diretora serão mantidos nos seus respectivos cargos até o dia 24 de abril de 2020

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam). O pleito foi realizado por votação secreta, com a
presença de 23 desembargadores, que mantiveram os ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o
novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz "Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará". "Agradeço a
todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão voltada para o
fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional. Continuarei
trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé", assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engrandecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. "O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário", disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) nos autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do
Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 01(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo



102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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TJ do Maranhão mantém Mesa Diretora para mandato tampão

Presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça permanecerão nos cargos até o dia 24 de abril de
2020

O pleno do Tribunal de Justiça (TJ) do Maranhão elegeu, nesta quarta-feira 20, em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense.

Eles permanecerão nos cargos pelo período de 20 de dezembro deste ano até 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.
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Morre Zé Vieira, ex-deputado federal e ex-prefeito de Bacabal
 

Morreu na tarde desta terça-feira (19) o ex-vereador, ex-prefeito de Bacabal e ex-deputado federal José Vieira
Lins, conhecido como Zé Vieira. Ele tinha 84 anos e faleceu no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em
decorrência de um câncer. O corpo será velado em Bacabal.

Zé Vieira começou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador em Bacabal. Em 1996, venceu as
eleições para a prefeitura da cidade, tendo sido reeleito em 2000.

Em 2006, Zé Vieira ficou na suplência para deputado federal, mas assumiu o cargo em 2008. Em 2010,
conseguiu ser reeleito. Por fim, em 2016, foi eleito mais uma vez prefeito de Bacabal, mas já entrou na disputa
eleitoral condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em julgamento feito pelo Tribunal
de Justiça do Maranhão, em 2016, antes da eleição.

Após uma série de decisões judiciais, no dia 5 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Bacabal determinou o
afastamento imediato de Zé Vieira. A decisão foi expedida pelo presidente da casa, Edvan Brandão de Farias. À
época, o vice-prefeito de Bacabal, Florêncio Neto (PHS), assumiu a Prefeitura.

Florêncio ficou no cargo de prefeito até uma nova eleição realizada em 2018, quando Edvan Brandão venceu o
pleito para os próximos dois anos.

G1 Maranhão
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Morre o ex-deputado e ex-prefeito Zé Vieira
 

Morreu nesta terçã-feira (19) o ex-deputado federal e ex-prefeito de Bacabal Zé Vieira.

Ele estava ultimamente em São Paulo, onde tratava um câncer no hospital Sírio-Libanês.

O político tinha 85 anos.

Natural de Sousa, na Paraíba, Vieira elegeu-se prefeito de Bacabal pela última vez em 2016, mas acabou
cassado pelo TSE em junho de 2018 (reveja).

Ele obteve 20.671 votos na eleição de 2016 e teve o registro de candidatura indeferido pela juíza Daniela de
Jesus Bonfim Ferreira, então titular da 13ª Zona Eleitoral.

O líder político estava, desde então, com os direitos políticos suspensos porque foi condenado por improbidade
administrativa e enriquecimento ilícito. A condenação, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão antes da eleição de
2016, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2017.

Após a cassação, Bacabal teve nova eleição para prefeito, das qual Zé Vieira não pôde participar.
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Eleição: mantida mesa diretora do TJMA para mandato tampão
 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.



Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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Atual Mesa Diretora do TJMA é mantida para mandato tampão

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam). O pleito foi realizado por votação secreta, com a
presença de 23 desembargadores, que mantiveram os ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o
novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé", assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.
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Mantida Mesa Diretora do TJ para mandato tampão

 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO – O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos
últimos meses do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que
não haja o desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do
Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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José Joaquim eleito para mandado tampão no TJMA
 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz "Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará".

"Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé", assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

The post José Joaquim eleito para mandado tampão no TJMA appeared first on Blog do Clodoaldo.
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Desembargador José Joaquim é eleito para mandato tampão do
Tribunal de Justiça
 

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo, foi eleito, nesta quarta-feira (20),
para mandato tampão da Corte Judiciário. Também foram mantidos no cargos de vice-presidente e
corregedor-geral da Justiça, os desembargadores Lourival Serejo e Marcelo Carvalho.

Os magistrados ficarão nos cargos durante o período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz "Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará".

"Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé", assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. "O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário", disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição



para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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Morre Zé Vieira, ex-deputado federal e ex-prefeito de Bacabal

Morreu na tarde desta terça-feira (19) o ex-vereador, ex-prefeito de Bacabal e ex-deputado federal José Vieira
Lins, conhecido como Zé Vieira. Ele tinha 84 anos e faleceu no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em
decorrência de um câncer. O corpo será velado em Bacabal.

Zé Vieira começou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador em Bacabal. Em 1996, venceu as
eleições para a prefeitura da cidade, tendo sido reeleito em 2000.

Em 2006, Zé Vieira ficou na suplência para deputado federal, mas assumiu o cargo em 2008. Em 2010,
conseguiu ser reeleito. Por fim, em 2016, foi eleito mais uma vez prefeito de Bacabal, mas já entrou na disputa
eleitoral condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em julgamento feito pelo Tribunal
de Justiça do Maranhão, em 2016, antes da eleição.

Após uma série de decisões judiciais, no dia 5 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Bacabal determinou o
afastamento imediato de Zé Vieira. A decisão foi expedida pelo presidente da casa, Edvan Brandão de Farias. À
época, o vice-prefeito de Bacabal, Florêncio Neto (PHS), assumiu a Prefeitura.

Florêncio ficou no cargo de prefeito até uma nova eleição realizada em 2018, quando Edvan Brandão venceu o
pleito para os próximos dois anos.

O ex-político tinha 84 anos e estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em decorrência de um
câncer.Fonte G1
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Mantida mesa diretora do TJMA para mandato tampão

 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.
A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).
O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.
O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.
“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engrandecimento da Instituição.
ALTERAÇÃO
O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.
Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.
Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.
Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura. 
FONTE: TJMA
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José Joaquim Figueiredo é reeleito para mandato tampão e ficará
na presidência do TJMA até abril do próximo ano
 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

Os membros da atual presidência foram mantidos até abril do próximo ano

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam). O pleito foi realizado por votação secreta, com a
presença de 23 desembargadores, que mantiveram os ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o
novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição



para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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Mantida Mesa Diretora do TJ para mandato tampão

 O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO – O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos
últimos meses do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que
não haja o desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do
Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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José Joaquim foi reeleito hoje e terá mandato prorrogado por mais
quatro meses

A Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) fez hoje eleição antecipada, quarta-feira (20),  e
prorrogará mandato por mais quatro meses a partir do dia 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020. O
fato é inédito na história do Judiciário maranhense.

Ocorre que os atuais dirigentes alteraram as datas de eleição e posse dos cargos da Mesa Diretora, que tem seu
mandato encerrado em dezembro, sem direito à reeleição ou prorrogação de mandato.

Tomando por base um precedente do CNJ que permitiu uma eleição para um mandato tampão do Tribunal de
Justiça do Piauí, os desembargadores maranhenses votaram igualmente na mesma mesma Mesa, embora
defendam que não é prorrogação de mandato.

A Lei Orgânica da Magistratura (Lomam) estabelece que nenhum mandato de dirigente da Corte será superior
a dois anos e sem direito a reeleição. Então, pela primeira vez, teremos um mandato de dois anos e quatro
meses. Mais uma vez o Piauí e Maranhão fazendo história.
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Morre Zé Vieira, ex-deputado federal e ex-prefeito de Bacabal

Por Luís Pablo 19-03-2019 às 16:03 PolíticaComente

Morreu na tarde desta terça-feira (19) o ex-vereador, ex-prefeito de Bacabal e ex-deputado federal José Vieira
Lins, conhecido como Zé Vieira. Ele tinha 84 anos e faleceu no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em
decorrência de um câncer. O corpo será velado em Bacabal.

Zé Vieira começou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador em Bacabal. Em 1996, venceu as
eleições para a prefeitura da cidade, tendo sido reeleito em 2000.

Em 2006, Zé Vieira ficou na suplência para deputado federal, mas assumiu o cargo em 2008. Em 2010,
conseguiu ser reeleito. Por fim, em 2016, foi eleito mais uma vez prefeito de Bacabal, mas já entrou na disputa
eleitoral condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em julgamento feito pelo Tribunal
de Justiça do Maranhão, em 2016, antes da eleição.

Após uma série de decisões judiciais, no dia 5 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Bacabal determinou o
afastamento imediato de Zé Vieira. A decisão foi expedida pelo presidente da casa, Edvan Brandão de Farias. À
época, o vice-prefeito de Bacabal, Florêncio Neto (PHS), assumiu a Prefeitura.

Florêncio ficou no cargo de prefeito até uma nova eleição realizada em 2018, quando Edvan Brandão venceu o
pleito para os próximos dois anos.

(Com informações do G1MA)
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"Continuaremos unidos fazendo uma gestão voltada para o
fortalecimento do Poder Judiciário", diz José Joaquim ao ser
reeleito Presidente do TJ-MA
 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz "Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará".

"Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé", assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. "O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário", disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição



para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.

O post "Continuaremos unidos fazendo uma gestão voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário", diz José
Joaquim ao ser reeleito Presidente do TJ-MA apareceu primeiro em Neto Cruz.
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Mantida mesa diretora do TJMA para mandato tampão
 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

ALTERAÇÃO

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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Mesa diretora do TJMA terá mandato tampão

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé”, assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

Alteração

O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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Mantida mesa diretora do TJMA para mandato-tampão

Desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho seguem nos cargos de presidente,
vice-presidente e corregedor-geral da Justiça
TJMA

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira, 20, em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam).

O pleito foi realizado por votação secreta, com a presença de 23 desembargadores, que mantiveram os
ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

“Agradeço a todos os desembargadores da Corte pela confiança. Continuaremos unidos fazendo uma gestão
voltada para o fortalecimento do Poder Judiciário frente aos desafios pertinentes à missão constitucional.
Continuarei trabalhando diuturnamente com toda a minha força e a minha fé", assinalou o presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, acrescentando que buscará cada vez mais a união de todos e o
engradecimento da Instituição.

Alteração - O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos
últimos meses do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que
não haja o desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do
Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Na publicação do edital, o TJMA considerou também o precedente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos
autos do PCA nº 0009531-47.2017.2.00.0000, no qual figura como Requerido o Tribunal de Justiça do Piauí.

Outro ponto levado em consideração foi o precedente firmado pelo CNJ no julgamento do Pedido de
Providências nº 0001592-65.2007.2.00.0000, tendo como relator Paulo Lôbo, segundo o qual, no caso de eleição
para complementar mandato com tempo inferior a 1(um) ano, não se aplicam as restrições previstas no artigo
102, caput da Lei Orgânica da Magistratura.
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MA: Morre Zé Vieira, Ex-Deputado Federal E Ex-Prefeito De
Bacabal.

Por Malag  Last updated 20 mar, 2019
 
Morreu na tarde desta terça-feira (19) o ex-vereador, ex-prefeito de Bacabal e ex-deputado federal José Vieira
Lins, conhecido como Zé Vieira. Ele tinha 84 anos e faleceu no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em
decorrência de um câncer. O corpo será velado em Bacabal.
 
Zé Vieira começou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador em Bacabal. Em 1996, venceu as
eleições para a prefeitura da cidade, tendo sido reeleito em 2000.
 
Em 2006, Zé Vieira ficou na suplência para deputado federal, mas assumiu o cargo em 2008. Em 2010,
conseguiu ser reeleito. Por fim, em 2016, foi eleito mais uma vez prefeito de Bacabal, mas já entrou na disputa
eleitoral condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em julgamento feito pelo Tribunal
de Justiça do Maranhão, em 2016, antes da eleição.
 
Após uma série de decisões judiciais, no dia 5 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Bacabal determinou o
afastamento imediato de Zé Vieira. A decisão foi expedida pelo presidente da casa, Edvan Brandão de Farias. À
época, o vice-prefeito de Bacabal, Florêncio Neto (PHS), assumiu a Prefeitura.
 
 
Florêncio ficou no cargo de prefeito até uma nova eleição realizada em 2018, quando Edvan Brandão venceu o
pleito para os próximos dois anos.
 
Fonte: G1-MA.
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Mesa diretora do Tribunal de Justiça continua até abril de 2020

Joaquim Figueiredo foi eleito para ficar mais cinco meses no cargo de presidente do TJ com alteração de datas
das eleições normais do tribunal de dezembro para abril
Por: George Raposo

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) elegeu, nesta quarta-feira (20), em Sessão Plenária
Administrativa, os desembargadores Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo e Marcelo Carvalho para os cargos de
presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o mandato tampão do
Judiciário maranhense, correspondente ao período de 20 de dezembro de 2019 a 24 de abril de 2020.

A eleição excepcional ocorreu conforme o que está estabelecido no Edital nº 1/2019, na forma do artigo 102,
parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam). O pleito foi realizado por votação secreta, com a
presença de 23 desembargadores, que mantiveram os ocupantes da Mesa Diretora do biênio 2018/2019 para o
novo mandato tampão.

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo agradeceu os votos que recebeu, por unanimidade,
citando o versículo bíblico que diz “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará”.

ALTERAÇÃO
O presidente do TJMA explicou que a alteração tem o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos últimos meses
do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e vencimentos de contratos. “O objetivo é que não haja o
desabastecimento da nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio do Poder Judiciário
ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação dos processos de restituição ao erário”, disse.

Na convocação da eleição, a Corte maranhense considerou os termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 212,
de 12 de março de 2019, que alterou as datas de eleição e posse dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do
Maranhão.


