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ASSEMBLEIA E ESMAM REALIZARÃO CONGRESSO EM
COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO

 
 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), e o diretor da Escola Superior da
Magistratura do Maranhão, desembargador Paulo Sérgio Velten, assinaram um termo de cooperação
técnico-financeira para a realização do Congresso “ESMAM – 30 anos da Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas”.
 
O evento, que deve acontecer de 28 a 30 de novembro, terá como palestrantes grandes nomes da política
brasileira, entre eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim; o ex-ministro do STF, Eros Grau;
o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Boas; e o ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardozo. Do
Maranhão, irão palestrar, além do presidente Othelino, o governador Flávio Dino, juristas e desembargadores.
 
Para o deputado Othelino Neto, é importante discutir os avanços da Constituição de 88. “É interessante falar da
nossa Constituição e o valor do Estado democrático de direito, em especial, nesse momento de muita
intolerância, em que precisamos valorizar, ainda mais, a democracia brasileira”.
 
O desembargador Paulo Velten explicou que, além das palestras, o congresso, em comemoração aos 30 anos da
Constituição Federal, fará homenagem aos políticos constituintes de 1988. “Vamos homenagear os deputados
constituintes, aqueles que trabalharam pela Constituição Cidadã. Esse é um evento que a Escola da
Magistratura, em nome do Tribunal, vai realizar em cooperação com a Assembleia. A intenção é debater
grandes temas do Direito Constitucional e revitalizar, sobretudo, esse valor constitucional, esse amor pelo
estado de direito”, explicou.
 
O magistrado enfatizou que poderão participar do evento servidores do Legislativo, Executivo e Judiciário, o
público acadêmico e todo cidadão comum que tiver interesse no tema.
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Joaquim Figueiredo, anunciou, nesta
quinta-feira (26), durante a Feira de Saúde da Família Judiciária Maranhense, em frente ao prédio-sede da
Corte Estadual de Justiça, um pacote de benefícios para os funcionários do Poder Judiciário Estadual, a ser
implantado a partir de 1º de janeiro de 2019.  Na oportunidade, ele anunciou também o estabelecimento do
recesso forense de final de ano para os servidores, no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de
2019.

Os ganhos incluem pagamento das perdas inflacionárias relativas a 2017, no índice de 2,94%, e aumento do
auxílio-alimentação e auxílio-saúde, estimado no percentual de 10%, cada.

Mesmo com as limitações orçamentárias, o presidente do Tribunal de Justiça decidiu conceder os benefícios aos
servidores, reconhecendo que eles têm colaborado de maneira efetiva para a prestação de serviços de
qualidade, tornando o Judiciário maranhense mais ágil, célere e eficiente.

“Fizemos um grande esforço para poder fazer justiça com os servidores garantindo os benefícios. É uma
maneira de valorizar aqueles que dedicam o seu trabalho ao engrandecimento do Poder Judiciário, merecendo o
nosso reconhecimento”, afirmou o desembargador Joaquim Figueiredo.

O presidente do TJMA disse que os servidores prestam serviços públicos com dedicação e têm uma grande
parcela de responsabilidade em relação ao momento positivo vivido atualmente pelo Poder Judiciário.

Ele explicou que a concessão do reajuste de 2,94% é uma medida imediata e possível dentro do contexto atual,
até para não aumentar, ainda mais, o passivo de 15,33% de perdas inflacionárias que já havia quando tomou
posse no cargo de presidente do TJMA.

Embora tenha interesse em pagar, ainda em 2019, parte das perdas inflacionárias referentes a gestões
anteriores acumuladas em 15,33%, ele afirmou que tal medida dependerá da situação financeira do Tribunal de
Justiça, tendo em vista as limitações orçamentárias no atual cenário econômico-financeiro.

Minuta do projeto de lei que concede o reajuste de 2,94% aos servidores deverá se apresentada, em breve, aos
membros da Corte em sessão plenária. Assim que for aprovado, será encaminhado para apreciação à
Assembleia Legislativa e, caso aprovado pelos parlamentares, seguirá para sanção do governador Flávio Dino.

Em reunião com o governador Flávio Dino, na sede do Governo do Estado, no Palácio dos Leões, no último dia
24 deste mês, o presidente do TJMA apresentou pleitos ao chefe do Executivo, ocasião em que ouviu do
governador reeleito informações sobre a situação da União, do Estado, no atual contexto econômico no país.


