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Dino veta integralmente projeto do Poder Judiciário do MA
aprovado pela Alema

Governador argumentou que medida é inconstitucional. Proposição dispõe sobre o tempo de serviço para
magistrados
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) vetou integralmente, na última sexta-feira 17, proposição que dispõe sobre o
tempo de serviço para magistrados no Maranhão. Ele argumentou que a medida é inconstitucional, por violar o
Princípio da Superioridade Normativa da Constituição.

A proposta, de iniciativa do Poder Judiciário estadual sob a presidência do desembargador Joaquim Figueiredo,
foi aprovada no mês passado pelo plenário da Assembleia Legislativa, com emenda do deputado Marco Aurélio
(PCdoB), após tramitar em regime de prioridade e receber pareceres favoráveis das comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ); e de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho. 

Segundo o texto aprovado pelos parlamentares, passaria a contar, para todos os efeitos, o tempo de serviço
público anteriormente prestado pelo magistrado, inclusive a órgão da administração indireta, sob qualquer
regime jurídico, e o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos, comprovada a devida
contribuição previdenciária do período.

Ao justificar o veto integral, Dino lembrou que a proposta do TJ do Maranhão é uma reedição do artigo 77 da
Loman (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), dispositivo que o STF (Supremo Tribunal Federal) já declarou
como não recepcionado pela Constituição.

“Nessas circunstâncias, ante a amplitude redacional da proposta legislativa (para todos os efeitos) e tendo em
vista a impossibilidade de o legislador estadual restringir o direito constitucionalmente garantido à contagem
recíproca de tempo de serviço/contribuição da iniciativa privada, forçoso reconhecer a necessidade de veto
integral ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2019”, destacou.

“Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da
Superioridade Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no
ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos a
ela”, completou o comunista.

TUDO SOBRE FLÁVIO DINO
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Justiça mantém afastamento de vereadores alvo do Gaeco e Seccor
em Vitória do Mearim

Investigação apontou que os parlamentares supostamente teriam cobrado propina para arquivamento de CPI
contra a prefeita Dídima Coêlho
 

A Justiça decidiu manter afastados do exercício do mandato todos os seis vereadores de Vitória do Mearim alvo
de mandados de prisão temporária e busca e apreensão em operação conjunta do Gaeco e da Seccor após
investigação apontar que eles supostamente teriam cobrado propina para arquivamento de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) contra a prefeita do município, Dídima Coêlho (MDB), com base em suposto crime de
responsabilidade.

A decisão, publicada somente na terça-feira 16, foi proferida há pouco mais de uma semana pelo
desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, relator do caso no TJ (Tribunal de Justiça) do Maranhão, ao
indeferir habeas corpus conjunto impetrado pela defesa dos parlamentares.

São denunciados por suposta prática de associação criminosa e corrupção passiva, no âmbito da Câmara de
Vereadores de Vitória do Mearim: Oziel Gomes da Silva, George Maciel da Paz, Hélio Wagner Rodrigues Silva,
Marcelo Silva Brito (Marcelo da Colônia), Mauro Rogério Pires (Nego Mauro) e José Mourão Martins.

De acordo com a defesa, em razão dos trabalhos da CPI terem sido suspensos liminarmente por decisão judicial,
os vereadores não representam qualquer ameaça de eventuais delitos caso retornem ao exercício de suas
funções parlamentares. Também alegam que estariam sofrendo constrangimento ilegal, em razão da medida
cautelar de afastamento ter sido aplicada por tempo indeterminado pelo juiz de Vitória do Mearim, Haderson
Rezende Ribeiro.

Para o desembargador José Luiz Almeida, porém, os argumentos não merecem ser acolhidos. "No caso, ao
menos em juízo perfunctório, não me restaram suficientemente seguros os argumentos expendidos pelos
impetrantes, para o fim de conceder a tutela de urgência vindicada", ressaltou.

Com a decisão, o caso será analisado e julgado pelo colegiado da Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão,
após manifestação da PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) sobre o pedido feito pelo vereadores para que possam
retomar o exercício dos mandatos.

Um dia antes de indeferir o retorno dos vereadores à Câmara de Vereadores de Vitória do Mearim, José Luiz
Almeida já havia indeferido outro habeas corpus, que tentava a soltura do vereador Oziel Gomes da Silva, preso
preventivamente por suspeita ter comercializado munições com ciganos residentes em Miranda do Norte.
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Desembargador Joaquim Figueiredo assume Governo do Estado
nessa quinta-feira (25)

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na Baixada Maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas visitas
aos municípios de São João Batista e Viana.

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão

Categoria Sem categoria
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Manobra da Câmara de Vereadores de Vitória do Mearim para
afastar a prefeita é derrubada pelo TJMA

23 de julho de 2019 : 07:39

Num ato a toque caixa, os vereadores, que foram presos por tentar extorquir a prefeitade Vitória do Mearim,
Dídima Coelho, após criarem uma CPI para investigar a área de saúde, além da aprovação de uma PEC em que
tramava o afastamento da gestora sem obedecer os ditames da Constituição Federal e muito menos a
Constituição Estadual, foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que observou os artigos que
deveriam ser seguidos das referidas Constituições.

Fique abaixo com a decisão do TJMA:
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Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão vai assumir o
Governo do Maranhão

23 de julho de 2019 : 13:15

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino (PCdoB), se afastará do cargo.
Após oito anos é a primeira vez que um magistrado volta a ocupar o cargo de chefe do executivo estadual, o
último tinha sido Jamil Gedeon em 2011, após licença de Roseana Sarney (MDB).

Vale lembrar que situação semelhante ocorreu em 2012, quando Guerreiro Júnior já era o presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão, mas naquela época, ele optou por não assumir o Governo do Maranhão, pois
tornaria sua esposa à época inelegível para a disputa da Prefeitura de Guimarães. Por conta dessa decisão,
Marcos Caldas (PSDB), 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, acabou assumindo o executivo estadual
por dez dias, após licença de Roseana, do vice Washington, e do presidente da ALEMA, Arnaldo Melo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícios diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Presidente do TJ assume o governo do Estado

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.

The post Presidente do TJ assume o governo do Estado appeared first on Blog do Clodoaldo.
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Desembargador Joaquim Figueiredo assume Governo do Estado
nesta quinta (25)
 

Resultado de imagem para desembargador josÃ© joaquim e flÃ¡vio dinoO presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o Governo do Estado, nesta quinta-feira
(25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo - cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial - será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Justiça mantém afastamento de vereadores alvo do Gaeco e Seccor
em Vitória do Mearim
 

A Justiça decidiu manter afastados do exercício do mandato todos os seis vereadores de Vitória do Mearim alvo
de mandados de prisão temporária e busca e apreensão em operação conjunta do Gaeco e da Seccor após
investigação apontar que eles supostamente teriam cobrado propina para arquivamento de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) contra a prefeita do município, Dídima Coêlho (MDB), com base em suposto crime de
responsabilidade.

A decisão, publicada somente na terça-feira 16, foi proferida há pouco mais de uma semana pelo
desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, relator do caso no TJ (Tribunal de Justiça) do Maranhão, ao
indeferir habeas corpus conjunto impetrado pela defesa dos parlamentares.

São denunciados por suposta prática de associação criminosa e corrupção passiva, no âmbito da Câmara de
Vereadores de Vitória do Mearim: Oziel Gomes da Silva, George Maciel da Paz, Hélio Wagner Rodrigues Silva,
Marcelo Silva Brito (Marcelo da Colônia), Mauro Rogério Pires (Nego Mauro) e José Mourão Martins.

De acordo com a defesa, em razão dos trabalhos da CPI terem sido suspensos liminarmente por decisão judicial,
os vereadores não representam qualquer ameaça de eventuais delitos caso retornem ao exercício de suas
funções parlamentares. Também alegam que estariam sofrendo constrangimento ilegal, em razão da medida
cautelar de afastamento ter sido aplicada por tempo indeterminado pelo juiz de Vitória do Mearim, Haderson
Rezende Ribeiro.

Para o desembargador José Luiz Almeida, porém, os argumentos não merecem ser acolhidos. "No caso, ao
menos em juízo perfunctório, não me restaram suficientemente seguros os argumentos expendidos pelos
impetrantes, para o fim de conceder a tutela de urgência vindicada", ressaltou.

Com a decisão, o caso será analisado e julgado pelo colegiado da Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão,
após manifestação da PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) sobre o pedido feito pelo vereadores para que possam
retomar o exercício dos mandatos.

Um dia antes de indeferir o retorno dos vereadores à Câmara de Vereadores de Vitória do Mearim, José Luiz
Almeida já havia indeferido outro habeas corpus, que tentava a soltura do vereador Oziel Gomes da Silva, preso
preventivamente por suspeita ter comercializado munições com ciganos residentes em Miranda do Norte.
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Decisão de um Desembargador do TJ-MA não tem valor?!

Dutra afronta o Tribunal de Justiça do Maranhão ao anular o Concurso que a justiça já tinha determinado pela
homologação.

Des. Rachid mandou homologar o Concurso Público, mas em vez disso, o prefeito Dutra assinou a anulação;
Afronta à decisão do TJ-MA ficará impune?

O prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, passou por cima de uma decisão do Tribunal de Justiça do
Maranhão que determinava ao gestor homologar de forma imediata o Concurso Público para provimento de
cargos efetivos realizado pela prefeitura luminense.

A decisão é datada do último dia 12 de julho, assinada pelo Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf,
membro da 2º Câmara Cível do TJ-MA.

Sete dias após diversos meios de comunicação [leia-se rádios, jornais, sites, blogs e TV’s] tornarem público a
decisão do magistrado, o prefeito de Paço mandou no último dia 19 de julho publicar no Diário Oficial do
Município a anulação do Concurso, agindo em total afronta ao Egrégio Tribunal de Justiça maranhense.

Essa não é a primeira vez que Dutra desafia os órgãos da justiça, o primeiro alvo do gestor luminense foi o
Ministério Público na pessoa da atuante promotora de Justiça Gabriela Brandão da Costa Tavernard, a qual o
gestor acusou de atuar de forma política contra sua gestão.

Resta saber se a desobediência de Dutra contra uma decisão do TJ-MA ficará impune…

E MAIS 

O último concurso do Município visa preencher 557 vagas, sendo 242 para cargos em nível superior, 191 em
nível médio e 124 no nível fundamental. O maior salário oferecido era de R$ 7.118,77 para o cargo de
Procurador do Município. As provas foram aplicadas pelo Instituto Machado de Assis e realizadas no dia 10 de
março (nível fundamental e médio) e 24 de fevereiro (nível superior).
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J.J assume Governo do Maranhão nesta quinta-feira (25)

 

Desembargador irá vistoriar obras estaduais nos municípios de São João Batista e Viana, bem como na MA 014,
na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino Joaquim Figueiredo dará especial atenção aos projetos de interesse da
sociedade.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana
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Presidente do TJ assume Governo do Maranhão na quinta
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, assume
interinamente o Governo do Estado, na quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Desembargador natural de São João Batista assumirá Governo do
Estado na próxima quinta-feira

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, natural da cidade de São
João Batista, assume interinamente o Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio
Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na Br/MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Dino vira alvo

por Jorge Aragão

23 jul 2019

As declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em relação ao governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), ainda rendem. O comunista passou a ser alvo de aliados do presidente da República, e fatos
relacionados à gestão estadual estão sendo expostos em redes sociais.

Dois exemplos marcaram o início desta semana: a postagem da deputada federal Joice Halssemann (PSL-SP)
com reportagem do Bom Dia Brasil sobre o aluguel de prédios com proprietários com cargos na gestão e a de
um jovem que, no aeroporto, questionou o governador sobre aumento de impostos no Maranhão.

E a promessa dos defensores de Bolsonaro é de que “novos” fatos serão expostos. Na lista, há a circular da
Polícia Militar determinando fichamento de adversários políticos do governador, as operações da Polícia
Federal que terminou em prisão de membros do governo num esquema que, segundo a PF, desviou R$ 18
milhões da Saúde e ainda as denúncias de “grampos” a desembargadores e políticos determinados pelo
secretário de Segurança, Jefferson Portela.

A tudo isso, serão postados ainda os dados sociais e econômicos no Maranhão, como o índice de extrema
pobreza, que alcança mais de 50% da população do estado.

 As munições já são conhecidas do governador e seus aliados. As estratégias para combater as informações não
poderão ser a de silêncio, como ocorreu no Maranhão quando os problemas foram expostos.

O fato é que Dino não poderia esperar somente o bônus do confronto com o presidente da República. Haverá o
ônus, e não deve ser pouco.

Estado Maior



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
23/07/2019 - BLOG JORGE ARAGÃO 
POSITIVA
Presidente do TJ, José Joaquim, assume Governo do Maranhão

Pag.: 14

Presidente do TJ, José Joaquim, assume Governo do Maranhão

 

Está confirmado para que na próxima quinta-feira (25), o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o Governo do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícios diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
23/07/2019 - BLOG LUDWIG ALMEIDA 
POSITIVA
Presidente do TJ assume Governo do Estado nesta quinta-feira

Pag.: 15

Presidente do TJ assume Governo do Estado nesta quinta-feira
 

No cargo, o governador interino Joaquim Figueiredo dará especial atenção aos projetos de interesse da
sociedade

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo - cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial - será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Joaquim Figueiredo assume Governo do Estado nesta quinta-feira

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Presidente do TJMA assume Governo do Estado nesta quinta-feira
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo - cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial - será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.

Fonte: https://www.glaucioericeira.com.br/

O post Presidente do TJMA assume Governo do Estado nesta quinta-feira apareceu primeiro em Neto Cruz.
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Concurso TJ MA: minuta de contrato com a FCC é aprovada
 

A equipe de jornalismo do Estratégia Concursos confirmou com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a
veracidade de um documento que está circulando na internet.

Foi publicado nesta terça-feira, 23 de julho, um documento da Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal
que revela a a minuta da contratação da Fundação Carlos Chagas para ser a banca organizadora do concurso
público do órgão.

A contratação da banca organizadora de acordo com o documento, se dará por meio de dispensa de licitação.
Vale lembrar que foi divulgada na última quarta-feira, 17 de julho, uma lista que indica a suposta distribuição
das 63 vagas do próximo concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Confira abaixo:

Nível Superior

Analista de Sistemas e Desenvolvimento - 04 vagas
Analista de Suportes e Rede - 02 vagas
Direito - 15 vagas
Oficial de Justiça - 15 vagas
Psicólogo - 01 vaga
Psiquiatra - 01 vaga
Assistente Social - 01 vaga
Engenheiro Mecânico - 01 vaga
Nível Médio/ Técnico

Apoio Técnico Administrativo - 20 vagas
Técnico em Contabilidade - 01 vaga
Técnico Edificações - 01 vaga
Técnico em Informática - Hardware - 01 vaga
Técnico em Informática - Software - CR
Quer saber mais sobre o concurso? Clique no link abaixo e fique por dentro de tudo!
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Vice-governador Carlos Brandão assume interinamente o comando
do Estado

O vice-governador Carlos Brandão assumiu o comando do Governo do Estado, nesta terça-feira (23), devido a
período de férias do governador Flávio Dino. Como governador em exercício, Brandão conduziu reunião com
secretários de Estado e diretores de instituições privadas que mantém projetos parceiros com o Governo.
Brandão permanece no posto até esta quarta-feira (24).

O governador em exercício, Carlos Brandão, pontua ser uma substituição de rotina e ressaltou que o presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) também assumirá interinamente o Estado. Brandão lembrou que
algo semelhante ocorreu recentemente com o Poder Legislativo, quando o deputado estadual e presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, esteve no comando do Governo. “Em encontro com o
deputado Othelino Neto, meu substituto imediato, entendemos que a interinidade deveria passar ao Poder
Judiciário e isso mostra a harmonia e a boa relação que existe entre os poderes que comandam o Maranhão”,
disse.

A agenda de trabalho desta terça-feira teve, ainda, reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ-MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Na quinta-feira (25), o desembargador
assume o Governo do Maranhão. “É uma demonstração inequívoca da harmonia entre os poderes que
constituem o Estado e à frente deste Governo vamos também demonstrar e fortalecer essa relação estreita.
Nesta associação, se reforça a harmonia dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário”, destacou o presidente
do TJ-MA. A interinidade será até a sexta-feira (26).

Brandão pontuou detalhes da reunião que tratou de agenda a ser cumprida pelo presidente do Tribunal,
durante o período de interinidade no Governo. “São ações voltadas a questões de saúde, educação, segurança e
outras políticas sociais desenvolvidas no Estado. Nesta transição, toda a equipe de governo estará aqui para
prestar total colaboração e manter o Estado funcionando”, reiterou o governador em exercício, Carlos Brandão.

No sábado (27), o governador Flávio Dino retorna ao comando do Governo. E, assim, o presidente do TJ-MA à
sua função à frente do órgão judiciário; e Carlos Brandão, à vice-governadoria, cumprindo agenda no interior do
Estado, para tratar de questões de Governo.
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Vereadores que forjaram CPI para aplicar crime de extorsão em
prefeita de Vitória do Mearim sofrem outra derrota no TJ-MA?

 

Sem moral:

TJ-MA derruba "barbeiragem" jurídica feita pelos vereadores afastados por corrupção de Vitória do Mearim...

Após terem sido presos pela Polícia Cívil (Gaeco), por uma investigação conduzida pelo Ministério Público, 
vereadores  que tentavam extorquir a prefeita de Vitória do Mearim, através de uma CPI, sofreram outra
derrota no Tribunal de Justiça. Confira na postagem abaixo do Blog do caio Hostílio:

Manobra da Câmara de Vereadores de Vitória do Mearim para afastar a prefeita foi derrubada pelo TJMA.

Num ato a toque caixa, os vereadores, que foram presos por tentar extorquir a Prefeita Dídima Coelho após
criarem uma CPI para investigar a área de saúde, além da aprovação de uma PEC em que tramava o
afastamento da prefeita sem obedecer os ditames da Constituição Federal e muito menos a Constituição
Estadual, foi derrubada pelo TJMA, que observou os artigos que deveriam ser seguidos das referidas
Constituições.

Fique abaixo com a decisão do TJMA:

IMAGEM

IMAGEM
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Dino vira alvo

Por Zeca Soares • terça-feira, 23 de julho de 2019

As declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em relação ao governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), ainda rendem. O comunista passou a ser alvo de aliados do presidente da República, e fatos
relacionados à gestão estadual estão sendo expostos em redes sociais.

Dois exemplos marcaram o início desta semana: a postagem da deputada federal Joice Halssemann (PSL-SP)
com reportagem do Bom Dia Brasil sobre o aluguel de prédios com proprietários com cargos na gestão e a de
um jovem que, no aeroporto, questionou o governador sobre aumento de impostos no Maranhão.

E a promessa dos defensores de Bolsonaro é de que “novos” fatos serão expostos. Na lista, há a circular da
Polícia Militar determinando fichamento de adversários políticos do governador, as operações da Polícia
Federal que terminou em prisão de membros do governo num esquema que, segundo a PF, desviou R$ 18
milhões da Saúde e ainda as denúncias de “grampos” a desembargadores e políticos determinados pelo
secretário de Segurança, Jefferson Portela.

A tudo isso, serão postados ainda os dados sociais e econômicos no Maranhão, como o índice de extrema
pobreza, que alcança mais de 50% da população do estado.

As munições já são conhecidas do governador e seus aliados. As estratégias para combater as informações não
poderão ser a de silêncio, como ocorreu no Maranhão quando os problemas foram expostos.

O fato é que Dino não poderia esperar somente o bônus do confronto com o presidente da República. Haverá o
ônus, e não deve ser pouco.

Estado Maior
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Presidente do TJ assume interinamente governo do MA

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA-014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.

Foto: Divulgação
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Desembargador Joaquim Figueiredo assume Governo do Estado
nesta quinta-feira (25)

A posse é em razão do afastamento do governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto.
 
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Controle de documentos

 

Vejam só: um estudo inédito do Conselho Nacional de Justiça apontou que apenas cinco estados brasileiros têm
controle da documentação pessoal das suas respectivas populações carcerárias. Ou seja, 80% dos presos,
calculados em 797 mil pessoas, não têm documentos básicos necessários para o exercício da cidadania. O CNJ
considera documentos básicos carteira de trabalho, registro de identidade, certidão de nascimento, título de
eleitor e CPF.
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Dino vira alvo

 

As declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em relação ao governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), ainda rendem. O comunista passou a ser alvo de aliados do presidente da República, e fatos
relacionados à gestão estadual estão sendo expostos em redes sociais.
Dois exemplos marcaram o início desta semana: a postagem da deputada federal Joice Halssemann (PSL-SP)
com reportagem do Bom Dia Brasil sobre o aluguel de prédios com proprietários com cargos na gestão e a de
um jovem que, no aeroporto, questionou o governador sobre aumento de impostos no Maranhão.
E a promessa dos defensores de Bolsonaro é de que “novos” fatos serão expostos. Na lista, há a circular da
Polícia Militar determinando fichamento de adversários políticos do governador, as operações da Polícia
Federal que terminou em prisão de membros do governo num esquema que, segundo a PF, desviou R$ 18
milhões da Saúde e ainda as denúncias de “grampos” a desembargadores e políticos determinados pelo
secretário de Segurança, Jefferson Portela.
A tudo isso, serão postados ainda os dados sociais e econômicos no Maranhão, como o índice de extrema
pobreza, que alcança mais de 50% da população do estado.
As munições já são conhecidas do governador e seus aliados. As estratégias para combater as informações não
poderão ser a de silêncio, como ocorreu no Maranhão quando os problemas foram expostos.
O fato é que Dino não poderia esperar somente o bônus do confronto com o presidente da República. Haverá o
ônus, e não deve ser pouco.
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Vice-governador Carlos Brandão assume interinamente o Estado
 

O vice-governador Carlos Brandão assumiu o comando do Governo do Estado, nesta terça-feira (23), devido a
período de afastamento do governador Flávio Dino. Como governador em exercício, Brandão conduziu reunião
com secretários de Estado e diretores de instituições privadas que mantém projetos parceiros com o Governo.
Brandão permanece no posto até esta quarta-feira (24). No sábado (27), o governador Flávio Dino retorna ao
comando do Governo.

O governador em exercício, Carlos Brandão, pontua ser uma substituição de rotina e ressaltou que o presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) também assumirá interinamente o Estado. Brandão lembrou que
algo semelhante ocorreu recentemente com o Poder Legislativo, quando o deputado estadual e presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, esteve no comando do Governo.

A agenda de trabalho desta terça-feira teve, ainda, reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ-MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Na quinta-feira (25), o desembargador
assume o Governo do Maranhão. “É uma demonstração inequívoca da harmonia entre os poderes que
constituem o Estado e à frente deste Governo vamos também demonstrar e fortalecer essa relação estreita”,
destacou o presidente do TJ-MA. A interinidade será até a sexta-feira (26).

“São ações voltadas a questões de saúde, educação, segurança e outras políticas sociais desenvolvidas no
Estado. Nesta transição, toda a equipe de governo estará aqui para prestar total colaboração e manter o Estado
funcionando”, reiterou o governador em exercício, Carlos Brandão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
23/07/2019 - SITE O IMPARCIAL ONLINE 
NEUTRA
Prefeitura de Paço do Lumiar anula concurso público 

Pag.: 27

Prefeitura de Paço do Lumiar anula concurso público

A notícia que repercutiu em sites e blogs da região metropolitana de São Luís com prints do Diário Oficial foi
comunicada oficialmente por meio de nota pela Prefeitura de Paço do Lumiar.

 

 

O prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra anulou no final da tarde desta quinta-feira (19) o concurso
Público 01/2018. A decisão de Dutra vai de encontro a orientação do Tribunal de Justiça do Maranhão que
expediu uma intimação assinada pelo juiz Gustavo Henrique determinado que o prefeito homologasse o
concurso.

IMAGEM

A notícia que repercutiu em sites e blogs da região metropolitana de São Luís com prints do Diário Oficial foi
comunicada oficialmente por meio de nota pela Prefeitura de Paço do Lumiar.

IMAGEM

O documento direcionado em especial aos candidatos inscritos no concurso público, realizado pela Empresa E.
F. Pesquisas e Projetos Ltda de nome fantasia Instituto Machado de Assis, justificou a decisão alegando os
seguintes motivos:

1º  – No dia da realização das provas, dois candidatos foram presos em flagrante, no  Colégio Pitágoras, com
celulares contendo o gabarito das provas; os mesmos confessaram a autoria dos delitos e apontaram uma
terceira pessoa, da cidade Porção de Pedras – MA, como o responsável de ter enviado as respostas do certame,
não só para os dois candidatos presos, mas para vários outros candidatos, sendo que cinco destes candidatos
foram identificados pela polícia e também confessaram o recebimento dos gabaritos, tanto que foram aprovados
no concurso.

2º – Além da comprovação de fraudes, mediante vazamento de gabaritos, há também um número expressivo de
integrantes de algumas famílias de Paço do Lumiar, aprovados em várias áreas disponíveis no certame, fato
este  que indica mais indícios de fraudes. Tudo esta sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia
Civil do Maranhão. 

3º – Em face dos relatos acima, a Prefeitura de Paço do Lumiar não homologará o concurso, previsto do edital
Nº 001/2018 , tornando-o nulo, através do decreto Nº 3.344 de 19 de Julho de 2019.  A Prefeitura de Paço do
Lumiar lamenta o ocorrido e informa a todos os candidatos, que outro concurso será realizado, estando todos



automaticamente inscritos, sem qualquer despesa adicional.

O Concurso de Paço do Lumiar teve seu resultado divulgado em abril após anulação de 118 questões. O
certame ofereceu 587 vagas em diversas funções de todos os níveis de escolaridade mais formação de cadastro
reserva em todos os cargos. Paço do Lumiar, conta atualmente com mais de 78,8 mil habitantes.  
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Presidente do TJ assume Governo do Maranhão nesta quinta

Joaquim Figueiredo assume devido ao afastamento de Flávio Dino, Carlos Brandão e Othelino Neto

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Desembargador Joaquim Figueiredo assume Governo do Estado
nesta quinta-feira (25)

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.

 

Fonte: ASCOM TJMA 
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Judiciário maranhense promoverá quatro edições itinerantes de
solução de conflitos em agosto

O Poder Judiciário do Maranhão promoverá quatro edições do projeto “Conciliação Itinerante - A Justiça
próxima do Cidadão”, no mês de agosto, nas comarcas de São João Batista (13), Cururupu (15), Guimarães (16)
e Bacuri (17), em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE/MA).

A iniciativa – idealizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal
de Justiça (Nupemec/TJMA), presidido pelo desembargador José Luiz Almeida e coordenado pelo juiz Alexandre
Abreu - visa ofertar a solução de conflitos de forma célere e descentralizada à população maranhense.

O presidente do Nupemec, desembargador José Luiz Almeida, enfatiza a importância e o alcance social do
projeto do Judiciário maranhense. “O Núcleo trabalha incentivando novas e eficientes formas de resolução de
conflitos, com vistas à pacificação social. A unidade móvel de conciliação, lançada em Pinheiro, no mês de maio,
é um dos pilares desse projeto, que será levado a todo o Estado do Maranhão”, pontuou.

A primeira comarca a receber o projeto “Conciliação Itinerante - A Justiça próxima do Cidadão” foi Pinheiro,
durante o mês de maio deste ano, onde o projeto foi lançado, durante solenidade oficial, conduzida pelo
presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo; vice-presidente, desembargador Lourival de Jesus
Serejo; corregedor-geral, desembargador Marcelo Carvalho Silva; e o presidente do Núcleo de Solução de
Conflitos e ouvidor-geral, desembargador José Luiz Almeida, com a presença de magistrados, servidores,
representantes de órgãos parceiros e a comunidade em geral.

SERVIÇOS - Durante a programação, em cada cidade, diversos serviços serão oferecidos aos jurisdicionados:
atendimento jurídico, agendamento de audiências de conciliação, renegociação de dívidas, divórcio, pensão
alimentícia, coleta de DNA para investigação de paternidade, guarda, dentre outras demandas relacionadas a
direito do consumidor, família e problemas de vizinhança.

COMO FUNCIONA - Os cidadãos interessados em resolver demandas processuais (com ação judicial em trâmite)
ou pré-processuais (sem ação judicial) devem-se dirigir ao local do evento, onde serão recebidos por equipes de
servidores da Justiça e da Defensoria Pública, em unidades móveis. As sessões são conduzidas por conciliadores
devidamente capacitados para atuarem na solução de conflitos.

A equipe coordenadora informa que para participar de sessão de conciliação durante o projeto, o jurisdicionado
ou a parte deve comparecer com documentos pessoais (comprovante de residência, RG, CPF, certidão de
nascimento – em caso de menor) e comprobatórios da demanda (faturas, registro de imóvel etc.).

"Os cidadãos predispostos a participarem de uma sessão de conciliação podem se apresentar, sem
agendamento prévio, no dia do evento, para dialogarem e tentarem obter um acordo", informa a coordenadora
do Nupemec, Ana Larissa Serra.

A realização do projeto nas comarcas acontece mediante avaliação - feita pelo Nupemec - de comunidades que



necessitam desse atendimento, bem como pode ser solicitada por magistrados.

Além dos parceiros já conveniados com o TJMA, outras empresas e entidades que tiverem interesse em
participar do “Conciliação Itinerante” podem solicitar sua inserção por meio do Nupemec
(conciliar@tjma.jus.br).

LOCAIS DE ATENDIMENTO – As edições do projeto acontecerão das 8h às 17, em todas as comarcas
agendadas.

Em São João Batista, o evento será realizado em frente à Igreja Católica São João Batista (Praça da Matriz); em
Cururupu, em frente ao Fórum Desembargador Pires VI (Rua Herculano Vieira, s/n, Centro); em Guimarães,
será em frente ao CREAS (Rua Dr. Urbano Santos, s/n, Centro); já em Bacuri, acontecerá em frente ao Banco do
Brasil (Praça Bacuri).

 

Fonte: ASCOM 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
23/07/2019 - SITE TV GUARÁ.COM 
POSITIVA
Presidente do TJMA assume Governo do Estado nesta quinta-feira

Pag.: 31

Presidente do TJMA assume Governo do Estado nesta quinta-feira

Por Redação com informações do TJMA
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25), quando o governador Flávio Dino se afastará do cargo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

Carlos Brandão
@carlosbrandaoma
 Estou governador em exercício nos próximos dias. Em seguida, o presidente do TJ tb assumirá o Estado. Algo
semelhante aconteceu quando o presidente da AL, Othelino Neto, foi meu substituto imediato. Perfeita
harmonia entre os Poderes que comandam o nosso Estado.  Vamos em frente!
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3
15:10 - 23 de jul de 2019 · São Luís, Brazil
Informações e privacidade no Twitter Ads
Veja outros Tweets de Carlos Brandão
O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.


