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Juizado Especial Cível e Criminal promove doação à Secretaria de
Saúde de Açailandia
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Judiciário destina recursos financeiros ao combate da Covid-19

O Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia – Maranhão, que tem como Juiz de Direito Titular
Pedro Guimarães Júnior, autorizou levantamento e saque dos valores existentes em conta judicial oriundos de
transação penal  para doação à Secretaria Municipal de Saúde de Açailândia.

O levantamento resultou em um total, no valor exato de R$b 71.447,39 (Setenta e um mil, quatrocentos e
quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), da conta judicial nº 0700125415814.

De acordo com o juiz do JECCRIM, Pedro Guimarães Jr, a doação é para uso exclusivo na compra de
equipamentos de limpeza, proteção, e saúde necessários à implementação das ações previstas na referida
recomendação, conforme resolução co CNJ TJ e Portaria nº 1497/2020.

O valor doado foi adquirido por meio de pagamento de prestações pecuniárias proveniente de transações penais
e suspensões condicionais dos processos firmados entre "autor do fato/réu" e o Ministério Público Estadual.
Sendo demandados em ações penais que pagam certos valores como forma de quitar suas dívidas com a
sociedade.

O secretário de Saúde, Linderval de Moura, agradeceu o auxílio do Poder Judiciário. "Quando se tem amor ao
próximo e espírito comunitário, facilmente se enxerga que qualquer medida é fundamental neste momento.
Esse recurso vai ser muito importante para proteção dos profissionais de saúde do município. Muito obrigado
em nome do povo da Açailândia", agradeceu.

ASCOM – PMA
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Morte de Décio Sá faz 8 anos e mandantes estão soltos

A morte do jornalista e blogueiro Décio Sá está completando nesta quinta-feira (23) oito anos.

Décio Sá trabalhava no jornal O Estado e assinava um dos blogs de política de maior audiência no Maranhão.
Ele foi executado com seis tiros em um bar, na Avenida Litorânea.

O autor do crime, o pistoleiro Jhonathan de Sousa Silva foi julgado e condenado há 27 anos e 5 meses de cadeia.
O condutor da moto que deu fuga ao pistoleiro, Marcos Bruno de Oliveira também foi condenado há 18 anos de
prisão.

Mas quem mandou matar Décio Sá?

Bem, na época, a investigação policial apontou que o jornalista foi morto a mando de um consórcio do qual
participariam José Alencar Miranda Carvalho, Glaucio Alencar Pontes de Carvalho que é filho de José de
Alencar e são agiotas conhecidos. Outro que fez parte do consórcio, segundo a polícia foi José Raimundo Sales
Chaves Júnior, o Júnior Bolinha.

Os três aguardam o julgamento em liberdade.

A Justiça justifica a demora do julgamento dos acusados de mandar matar o jornalista Décio Sá ao fato dos réus
terem recorrido a outras instâncias, inclusive, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O processo tramita na 1º Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau.
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem por
descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da 9ª Delegacia Regional de Açailândia e Delegacia
Especial da Mulher, deram cumprimento a MANDADO DE PRISÃO nº 0000668-85.2019.8.10.0022.01.0002-13,
expedido pela 2ª Vara Criminal de Açailândia, em desfavor de suspeito por ter cometido o crime de
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

Em seguida, foram realizadas as comunicações de praxe e o preso foi encaminhado para a UPR de Açailândia.
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Policia Civil cumpre mandado de prisão contra homem por
descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência em Açailândia

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da 9ª Delegacia Regional de Açailândia e Delegacia
Especial da Mulher, deram cumprimento a MANDADO DE PRISÃO nº 0000668-85.2019.8.10.0022.01.0002-13,
expedido pela 2ª Vara Criminal de Açailândia, em desfavor de suspeito por ter cometido o crime de
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

Em seguida, foram realizadas as comunicações de praxe e o preso foi encaminhado para a UPR de Açailândia.
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Na oportunidade, foram empossados também o vice-presidente, desembargador José Bernardo Rodrigues e o
corregedor geral da Justiça, desembargador Paulo Velten

O desembargador Lourival Serejo foi empossado na presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
para o biênio de 2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na
ocasião foram empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo
Velten (corregedor geral da Justiça).  

A sessão solene de posse teve a participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça
maranhense, por meio do sistema de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros
Poderes, operadores do Direito e sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web
Justiça do Maranhão.

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

Lourival Serejo disse que entrará para a história do Tribunal de Justiça do Maranhão como o presidente que
administrou os impactos de uma pandemia

"Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes", afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que "o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o `home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência", acrescentou.

Segundo o presidente, a tecnologia avançada organizada em estado de emergência, mostrou uma nova onda de
desenvolvimento. "Surpreendendo a todos, afastando os profetas de visão curta, o mundo não será mais o
mesmo a partir de 2020, marco da disruptura social e política e das reinvenções que a nova era exigirá de todos
os povos", salientou.

O desembargador Joaquim Figueiredo despediu-se do cargo na Presidência, frisando que procurou ultrapassar



os desafios que lhes foram apresentados, com a dedicação dos que amam a Instituição e que por ela se
sacrificam. "Estou deveras contente, porque não poupei esforços para construir, nas mais diversas áreas, bem
mais do que o possível, sempre de mãos dadas com os que se irmanaram comigo na relevante empreitada",
afirmou.

 

C O N T I N U E  L E N D O  E M  
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/04/24/desembargador-lourival-serejo-assume-presidencia-do-tj
ma/
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JUSTIÇA BLOQUEIA BENS DA PREFEITA DE MONÇÃO APÓS
DENÚNCIA DE ALUNOS FANTASMAS

O desembargador Jorge Rachid Maluf, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, deferiu
nesta semana liminar para bloquear os bens da prefeita de Monção, Klautenis Nussrala, mais conhecida como
Cláudia Silva (PSDB). A decisão também alcança a secretária de Educação, Célia Costa dos Santos. Ambas
foram são investigadas pela PF sob suspeita de usar “alunos fantasmas” para inchar os dados do censo escolar
e conseguir mais recursos do governo federal (relembre). No despacho, o magistrado destaca que os
documentos que instruem o processo são “fartos” e comprovam processos licitatórios irregulares para uso da
verba do Fundeb. Ele também determinou a suspensão do cronograma de desembolso de todos os contratos
com suspeitas de irregularidades. Os fartos documentos que instruem a inicial, onde se destaca a contratação
de empresas através de processos de licitação irregulares desde o ano de 2017, a inserção do nome de pessoas
no censo escolar, bem como a não execução de obras licitadas, são questões graves que evidenciam grande
probabilidade da ocorrência de desvio de dinheiro público, evidenciando assim o risco da demora, em
decorrência da possibilidade de manutenção de eventuais pagamentos indevidos pela administração municipal.
Logo, é indispensável a suspensão do cronograma de pagamentos dos contratos mencionados na inicial da ação,
de modo a impedir mais danos ao erário, cessando novos repasses até que o feito esteja mais bem instruído”,
destacou. Rachid também pontuou que “há indícios suficientes nos autos da existência de irregularidades na
administração municipal em relação aos processos de licitação e nos contratos para reforma de escolas no
Município de Monção e na gestão de valores recebidos a título de FUNDEB”. “As fotos do estado de
conservação de algumas escolas municipais indicam a não utilização adequada do volume de valores recebidos
pela administração, razão pela qual entendo existirem elementos suficientes nos autos para que seja deferido o
pedido de declaração de indisponibilidade dos bens das partes demandadas, Prefeita e Secretária de Educação,
até o limite do valor dos contratos citados na inicial”, completou. O Blog do Gilberto Léda procurou a Prefeitura
de Monção, via Ouvidoria, e aguarda retorno. Baixe aqui a íntegra da decisão. Escândalo O caso das fraudes no
censo escolar foi revelado no fim do ano passado pelo Fantástico, da TV Globo. Segundo o material que foi ao ar,
o município de Monção recebeu, em 2018, R$ 40 milhões para investir em educação. Mas boa parte desse
dinheiro pode ter sido desviada, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Até uma mulher que
morreu em 2014 aparece nos censos de 2017 e 2018. De acordo com o MPF, os recursos do Fundeb são a
principal fonte de desvio de recursos públicos federais nos municípios maranhenses. Segundo as investigações,
o golpe é aplicado de duas maneiras: numa delas, os dados de pessoas reais são usados clandestinamente.
Outra fraude é a criação de alunos fantasmas. A secretária de Educação de Monção negou irregularidades no
cadastro de alunos.
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A solenidade de posse aconteceu nas salas das sessões plenárias. (FOTO: Ribamar Pinheiro)O desembargador
Lourival Serejo foi empossado na Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), para o biênio de
2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na ocasião foram
empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral da Justiça).

ELEIÇÃO NO TJMA: Definida nova Mesa Diretora que vai comandar o ...A sessão solene de posse teve a
participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça maranhense, por meio do sistema
de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros Poderes, operadores do Direito e
sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web Justiça do Maranhão.

Na oportunidade, foram empossados também o vice-presidente, desembargador José Bernardo Rodrigues e o
corregedor geral da Justiça, desembargador Paulo Velten

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a Presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

"Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes", afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que "o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o `home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência", acrescentou.

 

C O N T I N U E  L E N D O  E M  
http://www.blogdojuracifilho.com.br/2020/04/24/desembargador-lourival-serejo-assume-presidencia-do-tjma/
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva na capital
maranhense

A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC) - Delegacia do 20º
DP - Parque Vitória e Seccional Norte, deu cumprimento, no início da tarde dessa quinta-feira (23), no Bairro Fé
em Deus, a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de iniciais F. G. N., em razão da prática
de violência doméstica.

F. G. N., por não aceitar a separação com sua ex-companheira, motivada por frequentes atos de violência
doméstica, passou a ameaçá-la de morte e, inclusive, no dia 13 deste mês, correu atrás da vítima armado com
uma faca, sendo impedido por terceiros de consumar a agressão com a arma branca, ocasião em que atirou uma
pedra contra a vítima.

Os procedimentos iniciais foram feitos pela Delegacia da Mulher (DEM), e a prisão foi determinada pela juíza
Maria da Conceição Privado Rêgo.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário de Pedrinhas em São Luís,
onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão foi efetuada no Residencial Jackson Lago, no Bairro da Fé em Deus, São Luís (MA), sob a coordenação
dos delegados Damasceno e Sara Bonfim. 

(Informações da SSP-MA)
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de cometer
homicídio no Bairro do Calhau

A Polícia Civil do Maranhão cumpriu nesta quinta-feira (23), no Bairro do Calhau, um mandado de prisão
preventiva decorrente de decisão condenatória, em desfavor de um indivíduo condenado a 16 anos de reclusão.

O mandado foi emitido pela 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar e cumprido por meio da Delegacia
Especial daquele município, que faz parte da Seccional Leste, subordinada à Superintendência da Capital
(SPCC). A prisão se deu com apoio da Guarda Municipal de São José de Ribamar.

Segundo o mandado, a prisão se deu em razão da prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso
que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no Artigo 121, § 2º, incisos II e IV.

Depois de passar pelos procedimentos legais previstos em lei, o acusado foi recolhido ao sistema prisional, onde
permanece à disposição da Justiça.

(Informações da SSP-MA)
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Abre inscrições para advogados à vaga de membro jurista
substituto do TRE
 

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA0,
assinou, na quarta-feira (22), o Edital IMJT-GP nº 02/2020, que abre as inscrições para advogados concorrerem
à vaga de membro substituto na categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA). O
Tribunal de Justiça do Maranhão publica o edital com base no Ofício nº 928/2020-TRE-MA/PR e seguirá a
Resolução GP nº 19/2018, que dispõe das regras para a inscrição.

A vaga em questão é ocupada atualmente pelo advogado José Cavalcante de Alencar Júnior, cujo 1º biênio do
mandato encerra-se em 21 de agosto de 2020.

O prazo para as inscrições dos advogados é de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do Edital
IMJT-GP nº 02/2020 no Diário da Justiça Eletrônico. O pedido deve ser protocolado junto ao Protocolo
Administrativo do TJMA, mediante apresentação dos seguintes documentos: certidão atualizada da Seção da
OAB em que o advogado estiver inscrito (com data de inscrição definitiva, ocorrência de sanção disciplinar e do
histórico de impedimentos e licenças, se existentes); certidões atualizadas da Justiça Federal, Estadual ou do
Distrito Federal e Eleitoral (crimes eleitorais e filiação partidária); documentos comprobatórios do exercício da
advocacia; e currículo.

Para concorrer à vaga, o advogado precisa comprovar 10 anos de prática profissional, consecutivos ou não.
Qualquer relação de parentesco com membro da Corte Judiciária estadual ou eleitoral precisa ser indicada no
momento da inscrição. Não são aceitos pedidos por telefone, e-mail ou fax.
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MONÇÃO: Prefeita e Secretária de Educação tem bens bloqueados

O desembargador Jorge Rachid Maluf, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, deferiu
nesta semana liminar para bloquear os bens da prefeita de Monção, Klautenis Nussrala, mais conhecida como
Cláudia Silva (PSDB). A decisão também alcança a secretária de Educação, Célia Costa dos Santos.

Ambas foram são investigadas pela PF sob suspeita de usar “alunos fantasmas” para inchar os dados do censo
escolar e conseguir mais recursos do governo federal.

No despacho, o magistrado destaca que os documentos que instruem o processo são “fartos” e comprovam
processos licitatórios irregulares para uso da verba do Fundeb. Ele também determinou a suspensão do
cronograma de desembolso de todos os contratos com suspeitas de irregularidades.

Os fartos documentos que instruem a inicial, onde se destaca a contratação de empresas através de processos
de licitação irregulares desde o ano de 2017, a inserção do nome de pessoas no censo escolar, bem como a não
execução de obras licitadas, são questões graves que evidenciam grande probabilidade da ocorrência de desvio
de dinheiro público, evidenciando assim o risco da demora, em decorrência da possibilidade de manutenção de
eventuais pagamentos indevidos pela administração municipal. Logo, é indispensável a suspensão do
cronograma de pagamentos dos contratos mencionados na inicial da ação, de modo a impedir mais danos ao
erário, cessando novos repasses até que o feito esteja mais bem instruído”, destacou.

BLOG DO GILBERTO LEDA
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Empossada por videoconferência a nova mesa diretora do TJMA

Publicado em 24 de abril de 2020 às 14:00 | Comentar

A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomou posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJMA
no Youtube nesta sexta-feira (24) as 10:00 hs

Foi empossado pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, o desembargador
Lourival Serejo no cargo de presidente do TJMA. Após empossado, o novo presidente do Tribunal deu posse aos
desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten (corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse – realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online – considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus.

A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de poder acompanhar ao
vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.

ASCOM TJ
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Flávio Dino sai vitorioso na lista tríplice para o TRE-MA

24/04/2020 15:51:10

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), segue acumulando vitórias na Corte Judiciária maranhense.

Em outubro de 2017, o comunista teve a sua primeira conquista no Tribunal de Justiça. Com o seu apoio, o
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos conseguiu chegar a presidência do poder ao derrotar a
desembargadora Nelma Sarney, casada com o irmão do ex-presidente da República Jose Sarney (MDB).

Dois anos depois, a disputa pela presidência do TJ-MA trouxe como protagonistas o desembargador Lourival
Serejo, apoiado também pelo governador, e, mais uma vez, a desembargadora Nelma Sarney foi derrotada.

No dia 15 deste mês, os desembargadores do Tribunal de Justiça elegeram 3 advogados que compõem a lista
tríplice para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão no biênio 2020 a 2022.

Os advogados são Camila Rose Ewerton Ferro Ramos, Roberto Charles de Menezes Dias, e Luís Eduardo Franco
Bouéres.

O Blog do Neto Ferreira apurou que dois dos integrantes da lista tem ligação, mesmo que indiretamente, com o
chefe do Poder Executivo.

A advogada Camila Ramos é casada com o juiz federal Newton Ramos, que é próximo do Flávio Dino. O
advogado Luís Eduardo é sócio de um escritório de advocacia que trabalha para auxiliares de primeiro escalão
do governo.

A lista tríplice será encaminhada para o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que escolherá
apenas um para ocupar o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
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GRATIDÃO: Desembargadores elogiam gestão de Joaquim
Figueiredo em sua última sessão de julgamento como presidente do
TJMA

Quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, no dia 17 de dezembro de 2017, nem em
sonho o desembargador Joaquim Figueiredo imaginaria que a despedida do cargo se daria pela tela do
computador. Na última sessão de julgamento presidida por ele, por meio de videoconferência, os demais
desembargadores fizeram questão de enaltecer o seu trabalho, como presidente, do atual vice e seu sucessor,
desembargador Lourival Serejo, e do corregedor-geral da Justiça, Marcelo Carvalho Silva. Em tempos de
pandemia do novo coronavírus, um reconhecimento à distância, sem abraços e nem apertos de mãos, mas uma
prova calorosa que derruba o mito – para muitos - de que não há sentimento real no ambiente virtual.
Recuperando-se em casa de uma enfermidade, o também desembargador José Jorge Figueiredo fez questão de
também prestar sua homenagem aos membros da mesa diretora que encerra seu biênio nesta sexta-feira (24),
especialmente ao seu irmão Joaquim.
“O presidente José Joaquim conduziu o Tribunal de Justiça com muita prudência, eficiência, moralidade e
equilíbrio. Foi o presidente que não discriminou ninguém e implantou a Família Judiciária Maranhense”, exaltou
o orgulhoso irmão José Jorge.
PRESIDENTE AGRADECE - Prestes a deixar o cargo, quatro meses depois do inicialmente previsto, em razão de
decisão dos membros do TJMA, de prolongar o tempo de permanência da mesa diretora, criando um
mandato-tampão, para melhor ajustar o período de trabalho das novas gestões ao ano fiscal, o presidente
Joaquim Figueiredo iniciou a sessão com agradecimentos.
Inicialmente, o presidente agradeceu aos desembargadores Lourival Serejo (vice-presidente e presidente
eleito), e Marcelo Carvalho Silva (corregedor-geral da Justiça). “Trabalhamos, sempre, em seis mãos. A nossa
gestão não foi apenas do presidente Joaquim Figueiredo. Ela foi partilhada com a sua mesa diretora, com os
eminentes pares que compõem essa egrégia Corte”, destacou Joaquim Figueiredo.
Também demonstrou gratidão e respeito à sociedade maranhense e aos 30 desembargadores do Tribunal, aos
quais agradeceu por atenderem a todas as reivindicações levadas ao Pleno.
O presidente do TJMA estendeu os agradecimentos ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto, pela atenção e respeito ao Poder Judiciário, sem se esquecer de todos os outros
parceiros de gestão.
“Quero agradecer, de coração, a todos, e dizer do meu contentamento de ter passado esses 28 meses nesse
convívio salutar e muito proveitoso com os senhores, com a família judiciária, os incansáveis nossos juízes, os
nossos servidores. Sem eles, com certeza, não teríamos chegado aonde chegamos. E, particularmente, à minha
família e a Deus, esse timoneiro que está à frente de tudo na minha vida e da minha família. E desejo êxito, na
jornada que se avizinha, aos eminentes desembargadores Lourival, José Bernardo e Paulo Velten. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos”, desejou Joaquim Figueiredo.
HOMENAGENS – Antes de cada sustentação oral, os advogados que participaram da sessão plenária elogiaram
o trabalho do presidente do TJMA e dos demais desembargadores ao longo da gestão.
Em seguida foi a vez do reconhecimento dos desembargadores que participaram da sessão por
videoconferência. Não faltaram referências ao caráter, à firmeza, à pontualidade, ao compromisso, à atenção e
carinho com a família, com a sociedade maranhense e com todos aqueles que fazem parte do que Joaquim
Figueiredo denominou de Família Judiciária Maranhense – com letras maiúsculas mesmo, como sempre
defendeu, para demonstrar a importância fraterna e profissional do grupo.
Elogios também foram direcionados para os demais membros da mesa diretora do biênio que se encerra e votos
de boa sorte aos que tomarão posse nesta sexta-feira (24): o próprio desembargador Lourival Serejo, agora
como presidente; o desembargador Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e o desembargador Paulo Velten
(corregedor-geral da Justiça).



O desembargador Froz Sobrinho qualificou como profícua a gestão e disse que acompanhou de perto todo o
trabalho, à frente da Unidade de Monitoramento Carcerário (UMF) e da ESMAM. “Eu me sinto honrado e
orgulhoso de ter participado com vossa excelência nessa caminhada, que se encerra na sexta-feira”, disse o
desembargador.
O ouvidor-geral do Tribunal de Justiça e presidente do Núcleo de Conciliação, desembargador José Luiz Almeida,
pontuou duas questões, embora as não mais relevantes – disse ele - da administração de Joaquim Figueiredo: a
pontualidade, que considera fundamental num país que se acostumou a não respeitar o cumprimento de horário;
e a eficácia e presteza com que o presidente deferiu os pleitos formulados.
“Vossa Excelência fez uma administração voltada para o interesse público, sem perder a sensibilidade de
cidadão e sem perder a sensibilidade de pai, de filho, de avô, enfim, de um ser humano, que é o que se espera
de todos nós”, parabenizou José Luiz.
Outros destacaram a pontualidade do presidente, quase sempre um dos primeiros a chegar ao TJMA, logo ao
amanhecer. “Quero lhe parabenizar por essa sua administração maravilhosa, nesses dois anos, e sempre lhe
admirei por sua pontualidade, visando o bem da família judiciária”, relatou a desembargadora Anildes Cruz.

C o n t i n u e  l e n d o  e m :  
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/gratidao-desembargadores-elogiam-gestao.html

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/04/gratidao-desembargadores-elogiam-gestao.html
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TJMA empossa nesta sexta sua nova mesa diretora: presidente,
vice-presidente e corregedor geral

A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.

Será empossado pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, o desembargador
Lourival Serejo no cargo de presidente do TJMA. Após empossado, o novo presidente do Tribunal dará posse
aos desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten (corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse – realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online – considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.

A Rádio Web Justiça do Maranhão pode ser conectada por aplicativo disponível para usuários de aparelhos com
Sistema Android e iOS, gratuitamente, nas lojas virtuais dos smartphones.

A emissora pode ser conectada, também, pelo aplicativo móvel TuneIn, fazendo uma busca pelos nomes Rádio
TJMA ou TJMA. Quem tem sistema de mídia ou equipamento de som, com conexão por bluetooth ou USB, pode
acessar a emissora no aparelho, em casa ou no carro, a partir de um celular conectado a uma rede wi-fi ou de
dados móveis.
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Lourival Serejo assume presidência do TJMA

24/04/2020 17:00:45

 

O desembargador Lourival Serejo foi empossado na presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
para o biênio de 2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na
ocasião foram empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo
Velten (corregedor geral da Justiça).  

A sessão solene de posse teve a participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça
maranhense, por meio do sistema de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros
Poderes, operadores do Direito e sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web
Justiça do Maranhão.

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

"Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes", afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que "o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o `home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência", acrescentou.

Segundo o presidente, a tecnologia avançada organizada em estado de emergência, mostrou uma nova onda de
desenvolvimento. "Surpreendendo a todos, afastando os profetas de visão curta, o mundo não será mais o
mesmo a partir de 2020, marco da disruptura social e política e das reinvenções que a nova era exigirá de todos
os povos", salientou.

O desembargador Joaquim Figueiredo despediu-se do cargo na Presidência, frisando que procurou ultrapassar
os desafios que lhes foram apresentados, com a dedicação dos que amam a Instituição e que por ela se
sacrificam. "Estou deveras contente, porque não poupei esforços para construir, nas mais diversas áreas, bem
mais do que o possível, sempre de mãos dadas com os que se irmanaram comigo na relevante empreitada",
afirmou.

 



CONTINUE LENDO EM 

https://www.blogsoestado.com/zecasoares/2020/04/24/lourival-serejo-assume-presidencia-do-tjma/
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TJ nega liminar contra governador Flávio Dino e mantém Decreto

Em decisão no Plantão Judiciário, o desembargador Antonio Guerreiro Junior indeferiu mandado de segurança
por abuso de poder impetrado contra o governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, pelo Decreto nº 35.736
– medidas relativas ao funcionamento das atividades econômica em meio ao combate ao coronavírus e Covid-19.
O pedido liminar foi ajuizado pelo advogado Thales Eduardo Nobre Aires.

Assinada em 22 de abril de 2020, a decisão denega o mandado de segurança por não vislumbrar nenhum
fundamento relevante na demanda. De acordo com o voto do desembargador, o pedido do advogado resume-se
a alegação de que o Decreto nº 35.736, que alterou o Decreto nº 35.731– que dispõe acerca de regras de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais – é ilegal por ausência de embasamento científico, além de
causar constrangimento ilegal por violação ao art. 5º, II da CF/88. O pedido consistia em suspender os efeitos
do decreto em tutela de urgência e, no mérito, a concessão da segurança.

Guerreiro Junior discorre em seu voto que “não há sob nenhuma hipótese, falar em ato ilegal ou abusivo”
relacionado aos decretos. E justifica: a “atual conjuntura enfrentada no âmbito mundial decorrente da
pandemia do vírus COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, implica na
necessidade de adoção de medidas com vistas ao enfrentamento e prevenção da contaminação, sendo
pertinentes os decretos do Estado do Maranhão, no sentido de viabilizar o isolamento social, cuja limitação não
está adstrita ao âmbito familiar, repercutindo-se, também, na atividade econômica de vários setores, o que,
diga-se de passagem, é a medida adotada em vários países e, não somente, no Estado do Maranhão”.

Ainda embasando sua decisão, o desembargador destaca as medidas adotadas com base no Regulamento
Sanitário Internacional (RSI) da Organização Mundial de Saúde (OMS); os dados sobre os casos de Covid-19 no
Maranhão e no Brasil noticiados diariamente; bem como os argumentos do voto do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na nos autos de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 672 (que garantiu aos Estados e Municípios a adoção de medidas sanitárias necessárias e
políticas de isolamento).

E o desembargador Guerreiro Junior ratifica que “o ato apontado por ilegal em verdade, revela-se não apenas
como legal, mas sim como necessário à proteção da sociedade maranhense, diga-se, do próprio Impetrante. É
de causar espécie que, em momento delicado atravessado por todo o Planeta e de acúmulo de demandas
pendentes da entrega da prestação jurisdicional em todos os Tribunais do País, existam cidadãos contrários à
adoção de medidas protetivas à saúde coletiva”.

Acesse o voto na íntegra.
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Justiça manda soltar 58 presos do presídio de Caxias por causa da
pandemia do novo coronavírus

Publicado em 24/04/2020 às 07:00
Por: Isisnaldo Lopes

A Justiça de Caxias determinou a soltura de 58 presos do presídio de Caxias por causa da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). Para o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Jurandy Braga, muitos desses
presos não vão respeitar a quarentena.

"Claro que sabemos uma parte desses indivíduos vai ficar com a família, mas uma grande quantidade está na
rua, cometendo crimes. Os ladrões não estão em quarentena e a Polícia Militar se desdobrando para que a
gente possa reduzir os indicadores de violência", afirmou.

Um dos três homicídios registrados na última semana estaria ligado a acertos de contas no mundo do tráfico.
Uma das vítimas faz parte dos 58 presos que foram soltos.

Para o tenente-coronel Jurandy Braga, é difícil prevenir o crime contra pessoas com histórico de crimes.

"A grande maioria desses indivíduos que foram mortos tem passagem pela polícia. Alguns haviam saído do
presídio onde estavam cumprindo pena. Então a gente vai intensificar o policiamento. A gente sabe que é difícil
prevenir a vida do indivíduo que é envolvido com o crime porque é alguém que não quer aproximação com a
Polícia Militar", afirmou.
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Juizado Especial Cível e Criminal de Açailândia promoveu doação à
Secretaria de Saúde

Publicado em 24/04/2020 às 06:32
Por: Isisnaldo Lopes

O Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia - Maranhão, que tem como Juiz de Direito Titular
Pedro Guimarães Júnior, autorizou levantamento e saque dos valores existentes em conta judicial oriundos de
transação penal  para doação à Secretaria Municipal de Saúde de Açailândia.

O levantamento resultou em um total, no valor exato de R$b 71.447,39 (Setenta e um mil, quatrocentos e
quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), da conta judicial nº 0700125415814.

De acordo com o juiz do JECCRIM, Pedro Guimarães Jr, a doação é para uso exclusivo na compra de
equipamentos de limpeza, proteção, e saúde necessários à implementação das ações previstas na referida
recomendação, conforme resolução co CNJ TJ e Portaria nº 1497/2020.

O valor doado foi adquirido por meio de pagamento de prestações pecuniárias proveniente de transações penais
e suspensões condicionais dos processos firmados entre “autor do fato/réu” e o Ministério Público Estadual.
Sendo demandados em ações penais que pagam certos valores como forma de quitar suas dívidas com a
sociedade.

O secretário de Saúde, Linderval de Moura, agradeceu o auxílio do Poder Judiciário. “Quando se tem amor ao
próximo e espírito comunitário, facilmente se enxerga que qualquer medida é fundamental neste momento.
Esse recurso vai ser muito importante para proteção dos profissionais de saúde do município. Muito obrigado
em nome do povo da Açailândia”, agradeceu.
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Nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça será empossada hoje

Desembargadores Lourival Serejo, José Bernardo Rodrigues e Paulo Velten são os novos membros da mesa
diretora da Corte maranhense e passam a comandar o Tribunal até abril de 2022
A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, hoje, a partir das 10h.

Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador José Joaquim Figueiredo, os
desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse – realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online – considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.

A posse da nova Mesa Diretora ocorre em abril de 2020 devido a uma recente alteração promovida na data das
eleições da Corte, pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 212, de 12 de março de 2019.

Assim, a composição que será substituída agora - que tinha Joaquim Figueiredo, Lourival Serejo, e Marcelo
Carvalho Silva como presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente -, acabou sendo
eleita por unanimidade no dia 20 de março para o mandato tampão que ora se encerra.

Acesso digital

Para acessar a página oficial do TJMA no Youtube, basta acessar o canal pelo endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/user/tjmaoficial.

A Rádio Web Justiça do Maranhão pode ser conectada por aplicativo disponível para usuários de aparelhos com
Sistema Android e iOS, gratuitamente, nas lojas virtuais dos smartphones.

A emissora pode ser conectada, também, pelo aplicativo móvel TuneIn, fazendo uma busca pelos nomes Rádio
TJMA ou TJMA. Quem tem sistema de mídia ou equipamento de som, com conexão por bluetooth ou USB, pode
acessar a emissora no aparelho, em casa ou no carro, a partir de um celular conectado a uma rede wi-fi ou de
dados móveis.
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Desembargador Lourival Serejo assume presidência do TJMA

Na oportunidade, foram empossados também o vice-presidente, desembargador José Bernardo Rodrigues e o
corregedor geral da Justiça, desembargador Paulo Velten
OESTADOMA
24/04/2020 às 16h03

O desembargador Lourival Serejo foi empossado na presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
para o biênio de 2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na
ocasião foram empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo
Velten (corregedor geral da Justiça).

A sessão solene de posse teve a participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça
maranhense, por meio do sistema de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros
Poderes, operadores do Direito e sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web
Justiça do Maranhão.

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

"Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes", afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que "o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o ''home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência", acrescentou.

Segundo o presidente, a tecnologia avançada organizada em estado de emergência, mostrou uma nova onda de
desenvolvimento. "Surpreendendo a todos, afastando os profetas de visão curta, o mundo não será mais o
mesmo a partir de 2020, marco da disruptura social e política e das reinvenções que a nova era exigirá de todos
os povos", salientou.

O desembargador Joaquim Figueiredo despediu-se do cargo na Presidência, frisando que procurou ultrapassar
os desafios que lhes foram apresentados, com a dedicação dos que amam a Instituição e que por ela se
sacrificam. "Estou deveras contente, porque não poupei esforços para construir, nas mais diversas áreas, bem
mais do que o possível, sempre de mãos dadas com os que se irmanaram comigo na relevante empreitada",
afirmou.

Figueiredo registrou que "hoje temos um novo Tribunal, mais moderno e inteiramente compromissado com a
transparência e com a eficiência. Modificou-se a cultura institucional, aperfeiçoou-se a metodologia".



C O N T I N U E  L E N D O  E M  
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/04/24/desembargador-lourival-serejo-assume-presidencia-do-tjma
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Desembargador Lourival Serejo assume presidência do TJMA

Na oportunidade, foram empossados também o vice-presidente, desembargador José Bernardo Rodrigues e o
corregedor geral da Justiça, desembargador Paulo Velten
Fonte: TJMA
Data de publicação: 24/04/2020

O desembargador Lourival Serejo foi empossado na presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
para o biênio de 2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na
ocasião foram empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo
Velten (corregedor geral da Justiça).

A sessão solene de posse teve a participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça
maranhense, por meio do sistema de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros
Poderes, operadores do Direito e sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web
Justiça do Maranhão.

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

A solenidade de posse aconteceu nas salas das sessões plenárias. (Foto: Divulgação)

“Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes”, afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que “o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o `home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência”, acrescentou.
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Nova diretoria do Tribunal de Justiça toma posse nesta sexta em
solenidade por videoconferência 

Serão empossados os desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente)
e Paulo Velten (corregedor geral de Justiça), no registro com o atual presidente, José Figueiredo (D)
A nova Mesa Diretora do Judiciário do Maranhão tomará posse em sessão solene transmitida pelo Youtube e
Rádio Web
A nova Mesa Diretora do Poder Judiciário Maranhense toma posse, nesta sexta-feira (24), em sessão solene,
pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJMA no Youtube
(youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão. Devido às medidas para contenção do coronavírus,
o evento não pode ser com reunião de convidados.Serão empossados os desembargadores Lourival Serejo no
cargo de presidente do TJMA; José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten (corregedor-geral de
Justiça).
Para acessar a página oficial do TJMA no Youtube, basta acessar o canal pelo endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/user/tjmaoficial.

A Rádio Web Justiça do Maranhão pode ser conectada por aplicativo disponível para usuários de aparelhos com
Sistema Android e iOS, gratuitamente, nas lojas virtuais dos smartphones.

A emissora pode ser conectada, também, pelo aplicativo móvel TuneIn, fazendo uma busca pelos nomes Rádio
TJMA ou TJMA. Quem tem sistema de mídia ou equipamento de som, com conexão por bluetooth ou USB, pode
acessar a emissora no aparelho, em casa ou no carro, a partir de um celular conectado a uma rede wi-fi ou de
dados móveis.
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Lourival Serejo assume a presidência do Tribunal de Justiça do
Maranhão

Em entrevista exclusiva a O Imparcial, Lourival Serejo disse ter ciência de que o exercício da função
Em um ato histórico nos seus 206 anos de existência, o Tribunal de Justiça do Maranhão dá posse hoje, por
vídeo conferência, a sua nova mesa diretora, presidida pelo desembargador Lourival Serejo. Em razão da
pandemia do coronavírus e do isolamento social, a corte fundada em 1813 por ato do imperador Dom João VI,
não terá sessão presencial.

O presidente José Joaquim Figueiredo dos Anjos fará a transmissão de cargos sem qualquer solenidade. Além de
Lourival, assumem os desembargadores José Bernardo Silva (vice-presidente), e Paulo Velten, corregedor-geral
de Justiça.

Em entrevista exclusiva a O Imparcial, Lourival Serejo disse ter ciência de que o exercício da função “se
defrontará com sucessivos desafios que requerem uma gestão com responsabilidade, competência e ética para
superá-los”. Das 25 metas que estabeleceu como prioridade, o presidente destacou o fortalecimento da política
de sustentabilidade, intensificar o apoio aos núcleos de conciliação e dotar TI na corte com ferramentas
tecnológicas para atingir os avanços presentes em alguns tribunais.

Lourival Serejo promete assegurar o máximo possível o acesso à Justiça, restringindo, entretanto, os pleitos
aventureiros. “Neste século XXI, a Justiça é o refúgio e a segurança de todos aqueles que têm seus direitos
individuais violados”, apontou. Disse ainda que está recebendo o Judiciário estruturalmente organizado e que o
fato de o Maranhão está sob o comando de um governador do PCdoB, Flávio Dino, ele frisa que “o fator
ideológico em nada interfere no nosso convívio, até por que a Justiça tem sido neste século XXI, a guardiã da
democracia, o que se estende à liberdade de pensamento”.

O Imparcial – Como o senhor se acha hoje presidente do Poder Judiciário do Maranhão?
Lourival Serejo – Estou no lugar que conquistei, depois de percorrer 40 anos dedicados à magistratura. Com
humildade e comprometimento, estou confiante de que nesses dois anos de mandato executarei todas as metas
planejadas.

O senhor considera a investidura no cargo uma oportunidade de realização profissional na carreira, ou um
desafio diante dos problemas, velhos conhecidos da população, como a morosidade da Justiça para quem mais
precisa de Justiça?

Não é possível dissociar dessa investidura no cargo mais importante da magistratura o fator de realização
pessoal. Ao lado desse sentimento, tenho ciência de que o exercício dessa função se defronta com sucessivos
desafios que requerem uma gestão com responsabilidade, competência e ética. Na luta contra a morosidade
temos obtidos reconhecidas vitórias, inclusive com premiação pelo CNJ.

Quais são as suas metas tão logo assuma o cargo? Dá para fazer mudar muita coisa, ou o Judiciário do
Maranhão está pronto para atender as demandas dos jurisdicionados e, ao mesmo tempo, seguir a “cartilha” do
Conselho Nacional de Justiça?



Um poder com a dimensão do Judiciário não pode se considerar pronto e acabado. Seria estagnação. Nossa
preocupação permanente será avançar, para que o futuro não nos surpreenda. Conto, a meu favor, com o
privilégio de receber um Tribunal organizado, com uma situação financeira estável e as metas em dia, graças à
administração do desembargador José Joaquim. Listei 25 metas prioritárias para minha gestão, dentre as quais
destaco três:

a) fortalecimento da política de sustentabilidade com ações visando aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e à Agenda 2030;

b) intensificar o apoio aos núcleos de conciliação, em atenção à meta 3, do CNJ, apesar da excelência do nosso
trabalho nessa área;

c) dotar a nossa TI com ferramentas tecnológicas modernas para atingir o nível dos avanços presentes em
alguns tribunais, como a implantação da inteligência artificial, aquisição de robôs, automação de processos e
integração de sistemas.

Por falar em demandas, quais são, pelo conhecimento que o senhor já tem da estrutura do Judiciário, os maiores
problemas e como atacá-los?

Nossa preocupação maior é equilibrar os gastos para não ultrapassarmos a linha do possível, traçada pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. Devemos continuar com uma política rígida de contenção de despesas, em todos os
setores, notadamente o de energia elétrica, com a instalação de energia solar em diversas comarcas do interior
do estado.

C o n t i n u e  l e n d o  e m :  
https://oimparcial.com.br/cidades/2020/04/lourival-serejo-assume-a-presidencia-do-tribunal-de-justica-do-maran
hao/
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Desembargador Guerreiro Junior nega liminar contra governador
Flávio Dino e mantém efeitos do Decreto nº 35.736

24/04/2020 15:04:46

 

Em decisão no Plantão Judiciário, o desembargador Antonio Guerreiro Junior indeferiu mandado de segurança
por abuso de poder impetrado contra o governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, pelo Decreto nº 35.736
- medidas relativas ao funcionamento das atividades econômica em meio ao combate ao coronavírus e Covid-19.
O pedido liminar foi ajuizado pelo advogado Thales Eduardo Nobre Aires.

Assinada em 22 de abril de 2020, a decisão denega o mandado de segurança por não vislumbrar nenhum
fundamento relevante na demanda. De acordo com o voto do desembargador, o pedido do advogado resume-se
a alegação de que o Decreto nº 35.736, que alterou o Decreto nº 35.731 - que dispõe acerca de regras de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais - é ilegal por ausência de embasamento científico, além de
causar constrangimento ilegal por violação ao art. 5º, II da CF/88. O pedido consistia em suspender os efeitos
do decreto em tutela de urgência e, no mérito, a concessão da segurança.

Guerreiro Junior discorre em seu voto que "não há sob nenhuma hipótese, falar em ato ilegal ou abusivo"
relacionado aos decretos. E justifica: a "atual conjuntura enfrentada no âmbito mundial decorrente da pandemia
do vírus COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, implica na necessidade de
adoção de medidas com vistas ao enfrentamento e prevenção da contaminação, sendo pertinentes os decretos
do Estado do Maranhão, no sentido de viabilizar o isolamento social, cuja limitação não está adstrita ao âmbito
familiar, repercutindo-se, também, na atividade econômica de vários setores, o que, diga-se de passagem, é a
medida adotada em vários países e, não somente, no Estado do Maranhão".

Ainda embasando sua decisão, o desembargador destaca as medidas adotadas com base no Regulamento
Sanitário Internacional (RSI) da Organização Mundial de Saúde (OMS); os dados sobre os casos de Covid-19 no
Maranhão e no Brasil noticiados diariamente; bem como os argumentos do voto do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na nos autos de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 672 (que garantiu aos Estados e Municípios a adoção de medidas sanitárias necessárias e
políticas de isolamento).

E o desembargador Guerreiro Junior ratifica que "o ato apontado por ilegal em verdade, revela-se não apenas
como legal, mas sim como necessário à proteção da sociedade maranhense, diga-se, do próprio Impetrante. É
de causar espécie que, em momento delicado atravessado por todo o Planeta e de acúmulo de demandas
pendentes da entrega da prestação jurisdicional em todos os Tribunais do País, existam cidadãos contrários à
adoção de medidas protetivas à saúde coletiva".

POSTLINK%%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - POSSE
24/04/2020 - SITE O MARANHENSE 
POSITIVA
Desembargador Lourival Serejo assume presidência do TJMA

Pag.: 26

Desembargador Lourival Serejo assume presidência do TJMA

24/04/2020 16:02:20

 

O desembargador Lourival Serejo foi empossado na presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
para o biênio de 2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na
ocasião foram empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo
Velten (corregedor geral da Justiça).

A sessão solene de posse teve a participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça
maranhense, por meio do sistema de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros
Poderes, operadores do Direito e sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web
Justiça do Maranhão.

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

"Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes", afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que "o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o `home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência", acrescentou.

 

CONTINUE LENDO EM 

https://omaranhense.com/desembargador-lourival-serejo-assume-presidencia-do-tjma/
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Desembargadores elogiam gestão de Joaquim Figueiredo em sua
última sessão de julgamento como presidente do TJMA

Quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, no dia 17 de dezembro de 2017, nem em
sonho o desembargador Joaquim Figueiredo imaginaria que a despedida do cargo se daria pela tela do
computador. Na última sessão de julgamento presidida por ele, por meio de videoconferência, os demais
desembargadores fizeram questão de enaltecer o seu trabalho, como presidente, do atual vice e seu sucessor,
desembargador Lourival Serejo, e do corregedor-geral da Justiça, Marcelo Carvalho Silva. Em tempos de
pandemia do novo coronavírus, um reconhecimento à distância, sem abraços e nem apertos de mãos, mas uma
prova calorosa que derruba o mito - para muitos – de que não há sentimento real no ambiente virtual.

Recuperando-se em casa de uma enfermidade, o também desembargador José Jorge Figueiredo fez questão de
também prestar sua homenagem aos membros da mesa diretora que encerra seu biênio nesta sexta-feira (24),
especialmente ao seu irmão Joaquim.

"O presidente José Joaquim conduziu o Tribunal de Justiça com muita prudência, eficiência, moralidade e
equilíbrio. Foi o presidente que não discriminou ninguém e implantou a Família Judiciária Maranhense", exaltou
o orgulhoso irmão José Jorge.

PRESIDENTE AGRADECE – Prestes a deixar o cargo, quatro meses depois do inicialmente previsto, em razão
de decisão dos membros do TJMA, de prolongar o tempo de permanência da mesa diretora, criando um
mandato-tampão, para melhor ajustar o período de trabalho das novas gestões ao ano fiscal, o presidente
Joaquim Figueiredo iniciou a sessão com agradecimentos.

Inicialmente, o presidente agradeceu aos desembargadores Lourival Serejo (vice-presidente e presidente
eleito), e Marcelo Carvalho Silva (corregedor-geral da Justiça). "Trabalhamos, sempre, em seis mãos. A nossa
gestão não foi apenas do presidente Joaquim Figueiredo. Ela foi partilhada com a sua mesa diretora, com os
eminentes pares que compõem essa egrégia Corte", destacou Joaquim Figueiredo.

Também demonstrou gratidão e respeito à sociedade maranhense e aos 30 desembargadores do Tribunal, aos
quais agradeceu por atenderem a todas as reivindicações levadas ao Pleno.

O presidente do TJMA estendeu os agradecimentos ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto, pela atenção e respeito ao Poder Judiciário, sem se esquecer de todos os outros
parceiros de gestão.

"Quero agradecer, de coração, a todos, e dizer do meu contentamento de ter passado esses 28 meses nesse
convívio salutar e muito proveitoso com os senhores, com a família judiciária, os incansáveis nossos juízes, os
nossos servidores. Sem eles, com certeza, não teríamos chegado aonde chegamos. E, particularmente, à minha
família e a Deus, esse timoneiro que está à frente de tudo na minha vida e da minha família. E desejo êxito, na
jornada que se avizinha, aos eminentes desembargadores Lourival, José Bernardo e Paulo Velten. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos", desejou Joaquim Figueiredo.



HOMENAGENS - Antes de cada sustentação oral, os advogados que participaram da sessão plenária elogiaram
o trabalho do presidente do TJMA e dos demais desembargadores ao longo da gestão.

Em seguida foi a vez do reconhecimento dos desembargadores que participaram da sessão por
videoconferência. Não faltaram referências ao caráter, à firmeza, à pontualidade, ao compromisso, à atenção e
carinho com a família, com a sociedade maranhense e com todos aqueles que fazem parte do que Joaquim
Figueiredo denominou de Família Judiciária Maranhense - com letras maiúsculas mesmo, como sempre
defendeu, para demonstrar a importância fraterna e profissional do grupo.

Elogios também foram direcionados para os demais membros da mesa diretora do biênio que se encerra e votos
de boa sorte aos que tomarão posse nesta sexta-feira (24): o próprio desembargador Lourival Serejo, agora
como presidente; o desembargador Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e o desembargador Paulo Velten
(corregedor-geral da Justiça).

O desembargador Froz Sobrinho qualificou como profícua a gestão e disse que acompanhou de perto todo o
trabalho, à frente da Unidade de Monitoramento Carcerário (UMF) e da ESMAM. "Eu me sinto honrado e
orgulhoso de ter participado com vossa excelência nessa caminhada, que se encerra na sexta-feira", disse o
desembargador.

O ouvidor-geral do Tribunal de Justiça e presidente do Núcleo de Conciliação, desembargador José Luiz Almeida,
pontuou duas questões, embora as não mais relevantes - disse ele – da administração de Joaquim Figueiredo: a
pontualidade, que considera fundamental num país que se acostumou a não respeitar o cumprimento de horário;
e a eficácia e presteza com que o presidente deferiu os pleitos formulados.

"Vossa Excelência fez uma administração voltada para o interesse público, sem perder a sensibilidade de
cidadão e sem perder a sensibilidade de pai, de filho, de avô, enfim, de um ser humano, que é o que se espera
de todos nós", parabenizou José Luiz.

Outros destacaram a pontualidade do presidente, quase sempre um dos primeiros a chegar ao TJMA, logo ao
amanhecer. "Quero lhe parabenizar por essa sua administração maravilhosa, nesses dois anos, e sempre lhe
admirei por sua pontualidade, visando o bem da família judiciária", relatou a desembargadora Anildes Cruz.

O desembargador Bernardo Rodrigues fez vários agradecimentos à família, amigos, colegas e ratificou as
palavras da desembargadora Anildes. "Já homenageei várias vezes vossa excelência, reconhecendo essa
administração correta", disse.

O desembargador Jaime Ferreira de Araujo acrescentou aos elogios o empenho de Joaquim Figueiredo. "Todos
nós sabemos do quanto o senhor fez este Tribunal andar e melhorar. Todos nós sabemos da retidão com que
vossa excelência exerceu este cargo".

O desembargador Ricardo Duailibe ratificou o dito pelos colegas que falaram anteriormente. "Vai ficar na
história desse Tribunal a administração de vossa excelência e também daqueles que lhe ajudaram", registrou.

C o n t i n u e  l e n d o  e m :  
https://omaranhense.com/desembargadores-elogiam-gestao-de-joaquim-figueiredo-em-sua-ultima-sessao-de-julg
amento-como-presidente-do-tjma/
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Presidente, vice-presidente e corregedor geral serão empossados
nesta sexta, 24

Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo (ultimo à
direita), os desembargadores (em sentido horário), Paulo Velten (corregedor geral de Justiça). Lourival Serejo
(presidente) e José Bernardo Rodrigues (
A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.
Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, os
desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral de Justiça).
A solenidade de posse - realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online - considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.  (asscom@tjma.jus.br)
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Nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do MA tomará posse
nesta sexta (24)

A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.

Será empossado pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, o desembargador
Lourival Serejo no cargo de presidente do TJMA. Após empossado, o novo presidente do Tribunal dará posse
aos desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten (corregedor-geral de Justiça).
A solenidade de posse – realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online – considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.

ACESSO DIGITAL

Para acessar a página oficial do TJMA no Youtube, basta acessar o canal pelo endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/user/tjmaoficial.

A Rádio Web Justiça do Maranhão pode ser conectada por aplicativo disponível para usuários de aparelhos com
Sistema Android e iOS, gratuitamente, nas lojas virtuais dos smartphones.

A emissora pode ser conectada, também, pelo aplicativo móvel TuneIn, fazendo uma busca pelos nomes Rádio
TJMA ou TJMA. Quem tem sistema de mídia ou equipamento de som, com conexão por bluetooth ou USB, pode
acessar a emissora no aparelho, em casa ou no carro, a partir de um celular conectado a uma rede wi-fi ou de
dados móveis.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - POSSE
24/04/2020 - SITE TV GUARÁ.COM 
POSITIVA
Desembargador Lourival Serejo assume Presidência do TJMA

Pag.: 30

Desembargador Lourival Serejo assume Presidência do TJMA

PORTJMA
24 de abril de 2020 às 17:11

O desembargador Lourival Serejo foi empossado na Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
para o biênio de 2020/2012, nesta sexta-feira (24), em solenidade transmitida ao vivo por videoconferência. Na
ocasião foram empossados, também, os desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo
Velten (corregedor-geral da Justiça).

A sessão solene de posse teve a participação dos demais desembargadores que compõem a Corte de Justiça
maranhense, por meio do sistema de videoconferência, e pode ser acompanhada por representantes dos outros
Poderes, operadores do Direito e sociedade em geral pelo canal oficial do TJMA no Youtube e pela Rádio Web
Justiça do Maranhão.

Em seu discurso, o novo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo ressaltou que a história lhe
reservou a casualidade de assumir a Presidência, em pleno estado de calamidade pública, transformando o
ambiente festivo que se esperava, em um ato formal de transmissão de cargo, por videoconferência.

“Ficarei na história deste Tribunal como o presidente que administrou os impactos de uma pandemia nas
dobras do Poder Judiciário do Maranhão. Essa situação inesperada exigirá mais de mim no exercício da
presidência. Como sabemos, é em momentos iguais a esse que se revelam ou se apagam os líderes”, afirmou.

Apesar da situação extrema de pandemia, o presidente Lourival Serejo ressaltou que “o paradoxal desse drama
é que de suas cinzas levantou-se uma Fênix que mantém o Poder Judiciário cumprindo ativamente suas
obrigações administrativas e jurisdicionais: o `home office´, com o deslocamento das atividades presenciais
para o teletrabalho, expandido em ritmo de urgência”, acrescentou.

Segundo o presidente, a tecnologia avançada organizada em estado de emergência, mostrou uma nova onda de
desenvolvimento. “Surpreendendo a todos, afastando os profetas de visão curta, o mundo não será mais o
mesmo a partir de 2020, marco da disruptura social e política e das reinvenções que a nova era exigirá de todos
os povos”, salientou.

O desembargador Joaquim Figueiredo despediu-se do cargo na Presidência, frisando que procurou ultrapassar
os desafios que lhes foram apresentados, com a dedicação dos que amam a Instituição e que por ela se
sacrificam. “Estou deveras contente, porque não poupei esforços para construir, nas mais diversas áreas, bem
mais do que o possível, sempre de mãos dadas com os que se irmanaram comigo na relevante empreitada”,
afirmou.

CONTINUE LENDO EM https://portalguara.com/desembargador-lourival-serejo-assume-presidencia-do-tjma/
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