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Desembargador Cleones Cunha diz que a CF 2019 objetiva a
participação popular em politicas públicas
 

O desembargador Cleones Cunha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, em sessão plenária administrativa,
nessa quarta-feira (20), conclamou os desembargadores e demais membros do Poder Judiciário a dedicarem
especial atenção à Campanha da Fraternidade/2019, que traz como temática central "Fraternidade e Políticas
Públicas" inspirada pelo versículo bíblico: "Serás libertado pelo direito e pela justiça" (Is 1, 27).

Tendo em vista que as políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para
garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis, o
desembargador Cleones Cunha considerou pertinente que o Poder Judiciário atente para a Campanha, cujas
diretrizes destacam as mencionadas políticas públicas como uma ação Estado, que busca garantir a segurança e
a ordem, por meio da garantia dos direitos.

O documento oficial da Campanha da Fraternidade 2019 diz que a participação direta da sociedade na
elaboração e implementação de Políticas Públicas está garantida na Constituição Federal de 1988 que prevê a
participação popular em conselhos deliberativos que estão divididos em quatro áreas: criança e adolescente;
saúde; assistência social e educação.

O objetivo desta campanha é estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e da
Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade.

Comunicação Social do TJMA
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação
das ações do órgão na TV Assembleia
 

Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgaÃ§Ã£o das aÃ§Ãµes do Ã³rgÃ£o na TV
AssembleiaO presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), fez
uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nonato
Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, a viabilidade de veiculação de um programa sobre as
ações do TCE na grade da TV Assembleia.

Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o secretário de
Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da Alema, Antino Noleto; o diretor de
Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo.

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele também frisou a futura parceria entre a
Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação das ações do órgão em um programa que será incluído na
grade da TV Assembleia.

"Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos da futura participação do
Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito importante para levar as informações daquilo
que o tribunal produz para o Maranhão e o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o
Tribunal de Contas", ressaltou Othelino.

Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha harmônica já estabelecida
também com outras instituições. "Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos,
foi discutida uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo
de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual
gestão", destacou.

Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. "Uma visita de cortesia, que muito honra o
Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é um funcionário dos quadros do TCE".

"Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas tem uma vinculação
direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o presidente Othelino, duplamente, por ser
presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas", ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho.
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 Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), fez uma visita
de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na
ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do
TCE na grade da TV Assembleia.

Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o secretário de
Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da Alema, Antino Noleto; o diretor de
Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo.

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele também frisou a futura parceria entre a
Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação das ações do órgão em um programa que será incluído na
grade da TV Assembleia.

“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos da futura participação do
Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito importante para levar as informações daquilo
que o tribunal produz para o Maranhão e o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino.

Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha harmônica já estabelecida
também com outras instituições. “Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos,
foi discutida uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo
de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual
gestão”, destacou.

Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, que muito honra o
Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é um funcionário dos quadros do TCE”.

“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas tem uma vinculação
direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o presidente Othelino, duplamente, por ser
presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho.
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Assembleia Legislativa aprova projeto do Judiciário que cria a Vara
da Saúde Pública

 

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quinta-feira (21), o Projeto de Lei Complementar
005/18, de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre a criação da Vara da Saúde Pública, para atender a
Comarca da Ilha de São Luís.

A alteração no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão foi proposta pela Associação
dos Magistrados do Maranhão (AMMA), que encaminhou projeto de lei ao Poder Judiciário dispondo sobre a
transformação da 17ª Vara Cível em Vara da Saúde Pública, com jurisdição em toda a Comarca da Ilha de São
Luís. A Vara ficará responsável pelo processamento e julgamento das ações relacionadas à internação
hospitalar, cirurgias, fornecimento de medicamentos, órteses e próteses.

De acordo com a mensagem do Judiciário, a alteração  justifica-se em razão da necessidade de atender à
crescente demanda de ações referentes à saúde pública, garantindo seu processamento e julgamento por uma
vara especializada, contando, inclusive, com estruturas de apoio para a solução consensual e/ou administrativa
das questões relativas à sua competência, constituídas por servidores do Poder Judiciário ou de outros órgãos,
incluindo o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS).  

O Art. 3º da Resolução 238, do Conselho Nacional de Justiça, diz que, onde houver mais uma Vara da Fazenda
Pública, há necessidade da especialização de uma delas em matéria de saúde pública. "Diante disso, mostra-se
imperiosa a criação da Vara, a fim de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde pública", diz a
mensagem do Poder Judiciário.
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Mantida mesa diretora do TJMA para 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
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. As informações são do TJMA.
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação
das ações do órgão na TV Assembleia
 

 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), fez uma visita
de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na
ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do
TCE na grade da TV Assembleia.

Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o secretário de
Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da Alema, Antino Noleto; o diretor de
Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo.

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele também frisou a futura parceria entre a
Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação das ações do órgão em um programa que será incluído na
grade da TV Assembleia.

"Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos da futura participação do
Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito importante para levar as informações daquilo
que o tribunal produz para o Maranhão e o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o
Tribunal de Contas", ressaltou Othelino.

Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha harmônica já estabelecida
também com outras instituições. "Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos,
foi discutida uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo
de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual
gestão", destacou.

Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. "Uma visita de cortesia, que muito honra o
Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é um funcionário dos quadros do TCE".

"Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas tem uma vinculação
direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o presidente Othelino, duplamente, por ser
presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas", ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho.

"Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de compromisso deverá ser



assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual gestão", destacou o diretor
de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin Jinkings.
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Após governo não pagar precatórios, Thiago Diaz se reúne com
sindicalistas e advogados para adotar as medidas cabíveis para a
realização dos pagamentos
 

Quando o estado do MA perde uma causa na justiça e é condenado a pagar valores acima de 20 salários
mínimos, esse pagamento é feito na forma de precatório, ou seja, entra numa fila de pagamento, cuja listagem
vai para o TJMA, que tem a responsabilidade de arrecadar o dinheiro. Porém, o atual governo não vem
honrando os pagamentos.

Por conta desses atrasos, o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, se reuniu com os representantes do Sindicato
dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (Sindjus), do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Maranhão (Sindaftema), da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Maranhão (Adepol), da
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Maranhão (Asfetece), da Associação dos Servidores
Públicos Militres do Maranhão (Assepmma) e da Associação dos Procuradores do Estado do Maranhão (Aspem),
e advogados para tentar, em conjunto, encontrar uma forma viável para que o governo realize os pagamentos.

“Hoje conversamos com as partes interessadas, com os principais credores de precatórios do estado, sobre o
momento delicado que se vive em relação ao atraso considerável nos repasses dos valores dos pagamentos dos
precatórios. Essa atitude do Governo do Estado atinge um número enorme de advogados, e, sobretudo,
jurisdicionada à sociedade civil do Maranhão”, disse Thiago Diaz.

No dia 26 de março, será realizada uma audiência pública, marcada para às 15h, na sede da Ordem, para
debater o tema de forma mais ampla. “Precisamos tomar uma decisão em conjunto, dentre elas, a realização de
uma audiência pública, já agendada e a elaboração de requerimentos e ações que tem ser feitas em comum
acordo, de forma conjunta por todos nós”, reiterou Diaz, que ainda acrescentou: “Queremos ouvir todas as
partes envolvidas para pautar os nossos encaminhamentos, mas já posso adiantar que faremos as cobranças e
os encaminhamentos todos necessários no sentido de que seja atualizado o repasse dos precatórios devidos”.
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação
das ações do órgão na TV Assembleia
 

 

Agência Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), fez uma visita
de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na
ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do
TCE na grade da TV Assembleia.
Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na TV Assembleia

Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o secretário de
Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da Alema, Antino Noleto; o diretor de
Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo.

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele também frisou a futura parceria entre a
Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação das ações do órgão em um programa que será incluído na
grade da TV Assembleia.

"Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos da futura participação do
Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito importante para levar as informações daquilo
que o tribunal produz para o Maranhão e o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o
Tribunal de Contas", ressaltou Othelino.

Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha harmônica já estabelecida
também com outras instituições. "Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos,
foi discutida uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo
de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual
gestão", destacou.

Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. "Uma visita de cortesia, que muito honra o
Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é um funcionário dos quadros do TCE".

"Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas tem uma vinculação
direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o presidente Othelino, duplamente, por ser
presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas", ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho.
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação
das ações do órgão na TV Assembleia
 

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), fez uma visita
de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na
ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do
TCE na grade da TV Assembleia.

Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o secretário de
Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da Alema, Antino Noleto; o diretor de
Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo.

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele também frisou a futura parceria entre a
Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação das ações do órgão em um programa que será incluído na
grade da TV Assembleia.

"Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos da futura participação do
Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito importante para levar as informações daquilo
que o tribunal produz para o Maranhão e o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o
Tribunal de Contas", ressaltou Othelino.

Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha harmônica já estabelecida
também com outras instituições. "Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos,
foi discutida uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo
de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual
gestão", destacou.

Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. "Uma visita de cortesia, que muito honra o
Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é um funcionário dos quadros do TCE".

"Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas tem uma vinculação
direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o presidente Othelino, duplamente, por ser
presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas", ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho.
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Othelino Neto discute parceria com o TCE

Por Zeca Soares • sexta-feira, 22 de março de 2019

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), fez uma visita
de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na
ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do
TCE na grade da TV Assembleia.

Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o secretário de
Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da Alema, Antino Noleto; o diretor de
Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo.

Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele também frisou a futura parceria entre a
Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação das ações do órgão em um programa que será incluído na
grade da TV Assembleia.

“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos da futura participação do
Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito importante para levar as informações daquilo
que o tribunal produz para o Maranhão e o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder
Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino.

Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha harmônica já estabelecida
também com outras instituições. “Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos,
foi discutida uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo
de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que estrearam na atual
gestão”, destacou.

Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, que muito honra o
Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é um funcionário dos quadros do TCE”.

“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas tem uma vinculação
direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o presidente Othelino, duplamente, por ser
presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho.

Foto: Márcio Diniz / Agência Assembleia
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Maranhão é o próximo estado a receber equipe da Corregedoria
Nacional

O estado do Maranhão receberá na próxima semana, no período de 25 a 29 de março, a equipe da Corregedoria
Nacional de Justiça para a inspeção ordinária de verificação do funcionamento dos setores administrativos e
judiciais do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e das serventias extrajudiciais do estado. 

O procedimento consta da Portaria n. 06, de 14 de fevereiro de 2019, e será coordenado pelo corregedor
nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. O objetivo é verificar a situação atual do Poder Judiciário do
Maranhão, havendo ou não evidências de irregularidades, assim como a evolução dos trabalhos judiciais após a
última inspeção realizada no tribunal estadual. 

Além de Martins, compõem a equipe de inspeção: a desembargadora federal Daldice Maria Santana de Almeida,
conselheira do Conselho Nacional de Justiça; o juiz federal Miguel Ângelo Alvarenga Lopes, do Tribunal
Regional Federal da 1ª região; o juiz de direito Jorsenildo Dourado do Nascimento, do Tribunal de Justiça do
Amazonas; a juíza de direito Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres, do Tribunal de Justiça de Rondônia; o
juiz de direito Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e seis servidores.

O estado do Maranhão é o oitavo a receber a inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça sob o comando de
Humberto Martins. Sergipe, Piauí, Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Alagoas já
foram inspecionados pelo atual corregedor nacional e sua equipe.

Durante o procedimento, os trabalhos forenses e os prazos processuais não serão suspensos.

Atendimento ao público

No dia 27 de março, quarta-feira, Humberto Martins estará à disposição dos cidadãos maranhenses para
orientações, recebimento de denúncias, sugestões ou reclamações. O atendimento ao público será feito a partir
de 10h e 30min., na sede do TJMA.

Corregedoria Nacional de Justiça
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TJ inaugura Complexo Judiciário

Entregue na cidade de Imperatriz as instalações onde funcionarão a Vara da Infância e Juventude, o Juizado
Criminal e a Turma Recursal Cível e Criminal da comarca

22/03/2019

TJ inaugura Complexo Judiciário

IMPERATRIZ - O Poder Judiciário do Maranhão inaugurou, na noite desta quarta-feira,20, as instalações do
Complexo Judiciário de Imperatriz, onde passam a funcionar a Vara da Infância e Juventude, o Juizado Criminal
e a Turma Recursal Cível e Criminal da comarca. As novas instalações ficam localizadas na Rua Arturos, s/nº,
Parque Sanharol.

Com cerca de um mil metros quadrados de área, o prédio que passa a abrigar as três unidades judiciais foi
cedido em sistema de comodato pelo proprietário Antônio Leite, sem ônus ao Poder Judiciário. O imóvel conta
com estrutura em boas condições, possibilitando a distribuição das salas de acordo com as necessidades dos
serviços.

O evento contou com a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Lourival de Jesus Serejo, representando o presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos; do corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva; do decano do TJMA,
desembargador Antônio Fernando Bayma; do diretor do Fórum de Imperatriz, juiz Adolfo Pires da Fonseca,
entre outros magistrados e autoridades da cidade.

Na ocasião, o diretor do Fórum de Imperatriz, juiz Adolfo Pires da Fonseca, frisou que a mudança representa
um avanço nas condições de trabalho de juízes e magistrados, assim como no atendimento aos usuários,
considerando que o local anterior não mais atende as necessidades e não oferece condições de salubridade. O
juiz pediu maior atenção da Administração quanto ao investimento na instalação de varas e juizados em
Imperatriz e comarcas próximas, ressaltando o crescimento populacional da região em comparação à capital,
que recebeu novas varas e juizados nos últimos anos.

“Imperatriz é a segunda maior comarca do Estado e necessita de uma atenção diferenciada para garantia de
uma boa prestação jurisdicional à população desta região”, observou Adolfo Fonseca.

O vice-presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, afirmou que a Presidência do Tribunal está atenta
às dificuldades da Comarca de Imperatriz, informando que todas as pretensões dos juízes serão levadas ao
Tribunal. Ele agradeceu ao gesto do proprietário do prédio cedido ao Judiciário, que representa uma resposta
sobre a preocupação do Judiciário com o cidadão, com a eficiência e a busca pelo aperfeiçoamento dos serviços.

“Ações como essa mostram que estamos atentos, trabalhando sempre para acompanhar as mudanças sociais
que vivemos na atualidade”, frisou.



O corregedor-geral, desembargador Marcelo Carvalho Silva, visitou as instalações e registrou as boas condições
estruturais do local. Ele explicou o andamento do procedimento para continuidade das obras do novo Fórum de
Imperatriz, cujo processo iniciado pela Presidência do Tribunal aguarda autorização o Tribunal de Contas da
União, e citou algumas medidas anunciadas pelo presidente Joaquim Figueiredo, como a realização de concurso
público para servidores e contratação de estagiários. “Imperatriz não está esquecida no Tribunal, o que ainda
não foi feito pela presidência por falta de condições”, disse.

Avanço

Para o juiz Delvan Tavares, titular da Vara da Infância e Juventude, a mudança representa um avanço em
diversos aspectos no trabalho da unidade, oferecendo condições mais dignas de trabalho, o que reflete na
qualidade do atendimento e produtividade.

As novas instalações da Vara da Infância contam com Sala de Depoimento Especial para crianças e
adolescentes; salas para atendimento psicológico, de assistência social, entre outras. “Nosso público é
principalmente de crianças e adolescentes, que a partir de agora terão melhores condições de atendimento”,
ressaltou o titular da unidade.

Também prestigiaram a instalação e participaram do descerramento da placa das novas unidades juízes de
Imperatriz e comarcas próximas. Estavam presidentes entre eles a juíza titular do 1º Juizado Criminal, Débora
Jansen; o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão; o diretor-geral do
Tribunal de Justiça, Mário Lobão; o promotor de Justiça Frederico Bacelar, que representou o procurador-geral
da Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho; o representante da Defensoria Pública Estadual, André Luiz Jacomin;
além de outros promotores de Justiça, advogados, autoridades locais e servidores.
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Unidos pela fraternidade

Em sessão plenária administrativa, ontem, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cleones
Cunha, conclamou os desembargadores e demais membros do Poder Judiciário a dedicarem especial atenção à
Campanha da Fraternidade/2019, que traz como temática central “Fraternidade e Políticas Públicas” inspirada
pelo versículo bíblico: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27).
Tendo em vista que as políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para
garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis, o
desembargador Cleones Cunha considerou pertinente que o Poder Judiciário atente para a Campanha, cujas
diretrizes destacam as mencionadas políticas públicas como uma ação Estado, que busca garantir a segurança e
a ordem, por meio da garantia dos direitos.
O documento oficial da Campanha da Fraternidade 2019 diz que a participação direta da sociedade na
elaboração e implementação de Políticas Públicas
está garantida na Constituição Federal de 1988 que prevê a participação popular em conselhos deliberativos
que estão divididos em quatro áreas: criança e adolescente; saúde;
assistência social e educação.
O objetivo desta campanha é estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e da
Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade.
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Judiciário promove Semana de Valorização do Oficial de Justiça
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Corregedoria Geral da Justiça e a Escola Superior da
Magistratura do Maranhão promovem, a partir desta segunda-feira (25), a Semana de Valorização do Oficial de
Justiça, em comemoração ao Dia Nacional do Oficial de Justiça – 25 de março –, instituído pela Lei Federal nº
13.157/2015.

O evento será aberto às 9h, no Fórum Des. Sarney Costa, bairro Calhau, em São Luís, pelo presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, que em sua gestão, tem ressaltado a importância do trabalho cotidiano dos
oficiais enquanto função indispensável à prestação da Justiça, sendo eles o principal elo entre o Judiciário e o
cidadão.

O objetivo da semana é contribuir para o aprimoramento dos oficiais de Justiça, servidores públicos essenciais
para o oferecimento da prestação jurisdicional. O evento busca também resgatar o valor histórico da profissão
milenar, que ao longo dos anos vem ganhando novas características e atribuições, conforme as inovações
legislativas e exigências sociais.

Até o dia 29 de março, os oficiais de Justiça participarão de palestras e cursos de capacitação, com enfoque na
atividade prática e atualização jurídica, necessárias para o bom desempenho da função.

O projeto terá início em São Luís e ocorrerá também nos Polos Regionais até o mês de outubro deste ano, com
alcance em todas as comarcas do Maranhão.

FUNÇÕES

Com atribuições específicas, o oficial de Justiça realiza diligências e funções de uma esfera de competência
própria e insubstituível. Ele é dotado de fé pública, que, com a sua atuação, materializa a aplicação da lei ao
caso concreto. Sua missão requer moderação, coragem, sólida formação intelectual e muita sensibilidade
humana. Por conta dessa peculiaridade, este profissional é conhecido como o “longa manus” do juiz.

De acordo com o Artigo 154 do Código de Processo Civil brasileiro, incumbe ao oficial de justiça:

I – fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre
que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar,
ao dia e à hora;

II – executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;

III – entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;



IV – auxiliar o juiz na manutenção da ordem;

V – efetuar avaliações, quando for o caso;

VI – certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de
realização de ato de comunicação que lhe couber.

P R O G R A M A Ç Ã O  E M  
http://www.ma10.com.br/2019/03/22/judiciario-promove-semana-de-valorizacao-do-oficial-de-justica/

http://www.ma10.com.br/2019/03/22/judiciario-promove-semana-de-valorizacao-do-oficial-de-justica/
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Aprovado projeto que cria Vara da Saúde Pública no MA
 

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quinta-feira (21), o Projeto de Lei Complementar
005/18, de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre a criação da Vara da Saúde Pública, para atender a
Comarca da Ilha de São Luís.

Na mensagem do Judiciário do Tribunal de Justiça do Maranhão, assinada pelo desembargador Joaquim
Figueiredo, a alteração justifica-se em razão da necessidade de atender à crescente demanda de ações
referentes à saúde pública, garantindo seu processamento e julgamento por uma vara especializada, contando,
inclusive, com estruturas de apoio para a solução consensual e/ou administrativa das questões relativas à sua
competência, constituídas por servidores do Poder Judiciário ou de outros órgãos, incluindo o Núcleo de Apoio
Técnico do Judiciário (NAT-JUS).

A Vara ficará responsável pelo processamento e julgamento das ações relacionadas à internação hospitalar,
cirurgias, fornecimento de medicamentos, órteses e próteses.

A alteração no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão foi uma proposta pela
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), que encaminhou projeto de lei ao Poder Judiciário dispondo
sobre a transformação da 17ª Vara Cível em Vara da Saúde Pública, com jurisdição em toda a Comarca da Ilha
de São Luís.

A Vara ficará responsável pelo processamento e julgamento das ações relacionadas à internação hospitalar,
cirurgias, fornecimento de medicamentos, órteses e próteses.

O Artigo 3º da Resolução 238, do Conselho Nacional de Justiça, diz que, onde houver mais uma Vara da
Fazenda Pública, há necessidade da especialização de uma delas em matéria de saúde pública. “Diante disso,
mostra-se imperiosa a criação da Vara, a fim de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde pública”,
diz a mensagem do Poder Judiciário.

 

Fonte: ASCOM 


