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Tribunal de Justiça realiza projeto Conciliação Itinerante no MA

 1 de outubro de 2021  Pamela Melo
Desta vez, a comarca contemplada será Bacuri e o evento será realizado em frente ao Fórum Dr. Sebastião
Leopoldo Mesquita Campos (Rua da Alegria, 109, Centro), das 8h às 17h.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) irá promover a segunda edição de 2021 do projeto Conciliação
Itinerante, no período de 4 a 8 de outubro. Desta vez, a comarca contemplada será Bacuri, a 520 km de São
Luís. Em Bacuri, o evento será realizado em frente ao Fórum Dr. Sebastião Leopoldo Mesquita Campos (Rua da
Alegria, 109, Centro), das 8h às 17h.

Durante o evento, cidadãos e cidadãs de Bacuri, Apicum-Açu e cidades vizinhas poderão resolver questões
processuais (com ação judicial) selecionadas pela Vara e pré-processuais (sem ação judicial), de forma ágil,
simples e pacífica, por meio do diálogo, do acordo, da conciliação.

Na oportunidade, a população poderá resolver demandas processuais e pré-processuais, de natureza cível ou de
família, tais como: divórcio, pensão alimentícia, coleta de material para exame de DNA, renegociação de dívidas,
guarda de filhos, divisão de bens, problemas de vizinhança, acesso a plataformas digitais de conciliação, dentre
outras.

Durante o evento, todas as medidas preventivas em relação à Covid-19 serão respeitadas, como o uso de álcool
em gel, máscaras e o distanciamento social.

Para participar de uma sessão de conciliação durante o projeto, o cidadão ou cidadã 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 e outros, a depender de cada caso).

Plataforma

Durante o projeto, o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec), juiz Alexandre Abreu, informa que o TJ também irá oferecer serviços de acesso e orientação de uso
da plataforma que hoje conta com a adesão de mais de 880 empresas, para a solução de conflitos, por meio
digital.

Para mais informações: Telejudiciário (98) 3194.5555; 0800-7071581; e-mail conciliar@tjma.jus.br; (98)
3198.4558 (WhatsApp Business).
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TJMA promove café da manhã com música e doações para pessoas
idosas

 2 de outubro de 2021  omaranhense
Numa data que une o Dia Internacional do Idoso(a) e o Dia Internacional da Música, nada como desfrutar da
primeira refeição do dia com uma trilha sonora e – ainda melhor – doações, numa confraternização com pessoas
idosas. O Tribunal de Justiça do Maranhão promoveu um café da manhã com apresentação musical, nesta
sexta-feira (1º), para entregar, a 22 idosos e idosas do Asilo de Mendicidade de São Luís, cerca de 180 itens
arrecadados pela campanha Sou Solidário – Sou Sustentável, iniciativa do Comitê de Diversidade do TJMA e da
Vara Especial do Idoso.

No café da manhã, na sede do Asilo, o presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, disse que a função
do Judiciário maranhense não deve apenas se restringir a processos e à execução de leis. Destacou a
necessidade de se preocupar com pessoas, em todos os níveis, principalmente as vulneráveis, imbuído do
espírito de fraternidade como um dever.

“Nós estamos cumprindo o que determina a nossa Constituição. É dever de todo cidadão ser solidário com o
outro”, frisou Lourival Serejo.

A Campanha Sou Solidário – Sou Sustentável, uma iniciativa que visa assegurar o respeito aos direitos
fundamentais aos diversos grupos da sociedade e que, nessa primeira ação, contempla os idosos e idosas que
vivem em instituições de acolhimento, arrecadou 70 pacotes de fraldas geriátricas, além de gêneros
alimentícios, itens de higiene pessoal, limpeza e livros.

MUITO BOM

Com camisa de estampa de surfe e tênis nos pés, Mário Pinheiro, 84 anos – há três no Asilo de Mendicidade –
foi o primeiro beneficiado a chegar à festa – sem reclamar da idade. “Ser idoso é muito bom para mim”, resumiu
seu Mário.

Entre respostas e gargalhadas, Maria Caires Corrêa, 85 anos de idade e quatro no Asilo, também não escondia
a felicidade de estar entre as homenageadas e homenageados pela campanha Sou Solidário – Sou Sustentável.
“Hoje está bom demais, estou gostando: café da manhã, música para a gente escutar”, comemorou dona Maria.

PRÓXIMA DOAÇÃO

Para viabilizar a campanha, o Comitê de Diversidade mobilizou um grupo de mulheres artesãs que produziram
ecopads – discos de crochê 100% algodão, para limpeza e higiene da pele em substituição ao algodão – para
serem trocados pelos itens doados. Com a participação dessas voluntárias, a primeira edição da campanha
disponibilizou 150 kits de ecopad.

O juiz Marco Adriano Fonseca (coordenador do Comitê de Diversidade) elogiou a parceria do TJMA e de suas



unidades com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão (Esmam), Sindicato dos Servidores (Sindjus-MA)
e a direção do Asilo de Mendicidade, instituição esta representada por Socorro Serra, Antonio Eusébio e
Manoel Salgueiro Filho (presidente).

“É um projeto idealizado para ter continuidade, promovendo direitos humanos das pessoas idosas, essa
conscientização, visibilizando as instituições que já executam ações voltadas a esse público específico”, explicou
o juiz Marco Adriano Fonseca, antecipando que a próxima instituição a ser contemplada será o Abrigo São
Vicente de Paula, no bairro João Paulo, em São Luís, além de manifestar o desejo de expandir a iniciativa para o
interior do Maranhão.

A juíza Lorena Brandão (titular da Vara do Idoso) destacou que a iniciativa partiu da sensibilidade social do
presidente Lourival Serejo, lembrando que o Maranhão é um dos poucos estados que têm uma vara específica
para cuidar dos interesses dos idosos(as).

“O idoso tem que ser respeitado, tem que ser admirado, tem que ser, acima de tudo, valorizado, porque ele tem
muito para oferecer para os mais jovens”, enfatizou Lorena Brandão.

O presidente do Asilo de Mendicidade, Manoel Salgueiro Filho, agradeceu ao TJMA pelo evento na instituição.
“Isso é muito importante para eles, que se sentem muito felizes, importantes, ajuda em tudo”, revelou Manoel
Salgueiro Filho, que entregou uma carta de agradecimento ao presidente do TJMA.

O vice-presidente do Sindjus-MA, Francisco Fagner Damasceno de Oliveira, considerou de uma importância
sem precedentes a atuação do Tribunal de Justiça na atual gestão, por inovar e fazer história.

“Quando digo fazer história, não do ponto de vista de organizar um ato, aqui em referência aos idosos – sob
iniciativa do nosso juiz Marco Adriano e Comitê da Diversidade –, mas fazendo história de aproximação com a
sociedade, fazendo história de criação de comitês, envolvendo a diversidade, combate ao assédio moral”,
elogiou Fagner Damasceno, lembrando ainda da atenção ao servidor, cujo dia de homenagem também ocorre
no mês de outubro (dia 28).

O café da manhã no Asilo de Mendicidade teve apresentação de Lara Marttini (cantora, estudante de Música e
de Psicologia) e do saxofonista Orisvaldo Siqueira (subtenente da Polícia Militar do Maranhão), que presta
serviços ao TJMA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROJETO CONCILIAÇÃO ITINERANTE
02/10/2021 - SITE O MARANHENSE 
POSITIVA
Bacuri receberá projeto Conciliação Itinerante

Pag.: 3

Bacuri receberá projeto Conciliação Itinerante

 2 de outubro de 2021  omaranhense
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) irá promover a segunda edição de 2021 do projeto Conciliação
Itinerante, no período de 4 a 8 de outubro. Desta vez, a comarca contemplada será Bacuri.

Durante o evento, cidadãos e cidadãs de Bacuri, Apicum-Açu e cidades vizinhas poderão resolver questões
processuais (com ação judicial) selecionadas pela Vara e pré-processuais (sem ação judicial), de forma ágil,
simples e pacífica, por meio do diálogo, do acordo, da conciliação.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec/TJMA) – presidido pelo desembargador José Luiz Almeida e coordenado pelo juiz Alexandre Abreu –
em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE/MA).

O presidente do Nupemec do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, enfatiza a importância e o alcance social
do projeto, com vistas à pacificação dos conflitos.

“A diversidade de atendimentos da Conciliação por itinerância é fruto do investimento do Poder Judiciário do
Maranhão na garantia de máximo acesso à Justiça pelos jurisdicionados. Esse modelo de serviço tem ganhado
maior reforço com as parcerias conquistas pelo TJMA. Faremos um grande evento em benefício da população
maranhense”, pontuou.

O coordenador do Nupemec do TJMA, juiz Alexandre Abreu, explica que as pessoas (partes) que possuírem
processos em andamento na comarca e desejaram fazer acordos, basta comparecerem ao local, mesmo sem
agendamento, para dialogarem e resolverem a questão da melhor forma possível, por meio da conciliação.

“Queremos incentivar a cultura do diálogo, do acordo, da conciliação, da pacificação social. Durante o evento,
serão possíveis audiências presenciais e híbridas, ou seja, com uma parte presente e a outra participando de
videoconferência, com uso de um celular com câmara, de qualquer lugar do Brasil, até mesmo no exterior”,
afirmou o juiz.

DEMANDAS

Na oportunidade, a população poderá resolver demandas processuais e pré-processuais, de natureza cível ou de
família, tais como: divórcio, pensão alimentícia, coleta de material para exame de DNA, renegociação de dívidas,
guarda de filhos, divisão de bens, problemas de vizinhança, acesso a plataformas digitais de conciliação, dentre
outras.

PARCERIA

O projeto Conciliação Itinerante é promovido pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Defensoria Pública do
Estado (DPE/MA).



LOCAL DE ATENDIMENTO

Em Bacuri, o evento será realizado em frente ao Fórum Dr. Sebastião Leopoldo Mesquita Campos (Rua da
Alegria, 109, Centro).

MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante o evento, todas as medidas preventivas em relação à Covid-19 serão respeitadas, como o uso de álcool
em gel, máscaras e o distanciamento social.

COMO PARTICIPAR

Para participar de uma sessão de conciliação durante o projeto, o cidadão ou cidadã 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 e outros, a depender de cada caso).

PLATAFORMA

Durante o projeto, o coordenador do Nupemec, juiz Alexandre Abreu, informa que o TJMA também irá oferecer
serviços de acesso e orientação de uso da plataforma consumidor.gov.br, que hoje conta com a adesão de mais
de 880 empresas, para a solução de conflitos, por meio digital.

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações: Telejudiciário (98) 3194.5555; 0800-7071581; e-mail conciliar@tjma.jus.br; (98)
3198.4558 (WhatsApp Business).


