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Exclusivo! Desembargadores maranhenses podem ser presos a
qualquer momento em São Luís-MA

 

A justiça pra ser boa, tem que começar de casa!
 O Núcleo de Inteligência SJNOTICIASMA recebeu informações veladas dando conta que uma operação da
Polícia Federal em São Luís-MA, pode terminar com a prisão de dois desembargadores.

Segundo a fonte, os magistrados estão sendo investigados sob segredo de justiça, ou seja: Nem eles sabem que
estão sendo investigados e alvos de uma operação.

A fonte nos revelou que os dois desembargadores, estão sendo investigados por crimes de Grilhagem de Terras,
venda de sentença, abuso de autoridade, apropriação indébita e formação de quadrilha.

Disse que os pedidos de prisão e busca e apreensão, já foram enviados a justiça e que se encontram no gabinete
de um Ministro do STJ para apreciação e julgamento. 

Caso o Ministro em decisão monocrática aceite a denúncia e decrete a prisão dos magistrados. Estes serão
presos e levados para a carceragem da Polícia Federal para serem interrogados e de lá por serem magistrados,
poderão ir para o presídio da Polícia Militar do Maranhão (Manelão),ou para o Corpo de Bombeiros Militar.

O Núcleo de Inteligência SJNOTICIASMA, já tomou conhecimento dos nomes dos desembargadores que podem
ser presos pela PF, porém para não atrapalhar as investigações e ao mesmo tempo colaborar com o trabalho da
justiça, não iremos divulgar os nomes dos magistrados com suposto envolvimento nos crimes acima citados.

A notícia divulgada na tarde de ontem(04), pelo PLANTAO SJNEWS, apresentado pelo reporter investigativo
Stenio Johnny, caiu como um bomba no TJMA.

Varios assessores de desembargadores, entraram em contato com o repórter pedindo os nomes dos magistrados
que podem ser presos, mas não obtiveram nenhuma informação do repórter. 
Stenio Johnny se limitou apenas a dizer que por conta de se tratar de uma Operação Jornalistica Investigativas
Especial, nada pode ser divulgado antecipadamente, mas que o desenrolar dos fatos estão sendo acompanhado
passo a passo pelo Núcleo de Inteligência SJNOTICIASMA.

Há rumores nos bastidores jurídicos que já tem togado pensando em entrar com pedido de Habeas Corpus
Preventivo.

                  Polícia Federal Neles Brasil!
Meio as informações recebidas, uma pergunta não deixa calar. Será se o ministro do STJ, decretará a prisão dos
dois desembargadores do Maranhão, ou tudo vai terminar em Piza regada a um bom vinho importado?



Já tem advogados, blogueiros e jornalistas dizendo que se o STJ prender os dois desembargadores maranhenses,
pode contar que muita gente graúda vai cair junto com eles. Principalmente políticos e empresários
maranhenses.

Operações Jornalísticas Investigativas Especiais

                                 OJIE 

Por: Stenio Johnny 
Repórter investigativo do Brasil
RI/RPJ-MA 0001541
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TJ/MA - Juiz correiciona vara e inspeciona cartórios de Humberto
de Campos

 

Será realizada no período de 7 a 18 de junho a Correição Geral Extraordinária na Secretaria Judicial da vara
única e inspeções nas serventias extrajudiciais da comarca de Humberto de Campos, Santo Amaro e Primeira
Cruz. Os trabalhos serão instalados no dia 7, às 14h, e encerrados no dia 18, às 10h, na sala de audiências do
fórum.

O juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, titular de Humberto de Campos, determinou o recolhimento de
todos os processos que se encontrem em poder de advogados, procuradores, membros do Ministério Público,
peritos e auxiliares. Os autos devem na secretaria judicial durante a correição.

O juiz determinou a suspensão dos prazos processuais, que serão devolvidos às partes ao término dos trabalhos
correicionais e a manutenção da distribuição dos processos. Fica suspensa a realização de todas as audiências,
no âmbito da comarca, com exceção daquelas relativas a ações criminais que envolva réus presos, bem como
todas as outras que envolvam atos de urgência.

Também será suspenso o expediente destinado ao atendimento das partes e seus representantes legais, salvo
para apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços correicionados.

CORREIÇÃO

A realização da correição foi comunicada ao Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça, Procuradoria
Geral de Justiça, Promotoria de Justiça Titular da comarca de Humberto de Campos e à Defensoria
Pública-Geral do Estado.

Por meio da Portaria nº 2029/2021, de 31 de maio, o juiz justifica que, ao assumir comarca, vara ou juizado na
qualidade de titular, o juiz deve realizar a Correição Extraordinária na Secretaria Judicial e Inspeção
Extraordinária em todas as serventias extrajudiciais, polícia judiciária, presídios e cadeias sob sua jurisdição.

Em 19 de maio, o juiz foi removido de São Mateus do Maranhão para Humberto de Campos, pelo critério de
merecimento na carreira.

Fonte: TJ/MA
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TJ/MA - Juiz correiciona vara e inspeciona cartórios de Humberto
de Campos

 

Será realizada no período de 7 a 18 de junho a Correição Geral Extraordinária na Secretaria Judicial da vara
única e inspeções nas serventias extrajudiciais da comarca de Humberto de Campos, Santo Amaro e Primeira
Cruz. Os trabalhos serão instalados no dia 7, às 14h, e encerrados no dia 18, às 10h, na sala de audiências do
fórum.

O juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, titular de Humberto de Campos, determinou o recolhimento de
todos os processos que se encontrem em poder de advogados, procuradores, membros do Ministério Público,
peritos e auxiliares. Os autos devem na secretaria judicial durante a correição.

O juiz determinou a suspensão dos prazos processuais, que serão devolvidos às partes ao término dos trabalhos
correicionais e a manutenção da distribuição dos processos. Fica suspensa a realização de todas as audiências,
no âmbito da comarca, com exceção daquelas relativas a ações criminais que envolva réus presos, bem como
todas as outras que envolvam atos de urgência.

Também será suspenso o expediente destinado ao atendimento das partes e seus representantes legais, salvo
para apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços correicionados.

CORREIÇÃO

A realização da correição foi comunicada ao Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça, Procuradoria
Geral de Justiça, Promotoria de Justiça Titular da comarca de Humberto de Campos e à Defensoria
Pública-Geral do Estado.

Por meio da Portaria nº 2029/2021, de 31 de maio, o juiz justifica que, ao assumir comarca, vara ou juizado na
qualidade de titular, o juiz deve realizar a Correição Extraordinária na Secretaria Judicial e Inspeção
Extraordinária em todas as serventias extrajudiciais, polícia judiciária, presídios e cadeias sob sua jurisdição.

Em 19 de maio, o juiz foi removido de São Mateus do Maranhão para Humberto de Campos, pelo critério de
merecimento na carreira.

Fonte: TJ/MA
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Equatorial é condenada por emitir faturas baseadas em estimativa
de consumo

A Equatorial Maranhão foi condenada por efetuar cobranças baseadas em estimativa de consumo, sem a leitura
do medidor. Conforme sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo, a
concessionária Equatorial Maranhão foi condenada a devolver os valores pagos pela unidade consumidora, bem
como proceder ao pagamento de indenização por danos morais da ordem de 5 mil reais. Na ação, o reclamante
afirma ser proprietário do imóvel situado no Bairro Ipase, em São Luís, sendo que utiliza o referido imóvel para
complementar a sua renda.

Relata o autor que em janeiro de 2020, houve a alteração da titularidade da unidade consumidora tirando o
nome da antiga locatária. Ocorre que, após a troca da titularidade e do número contrato, a primeira fatura
recebida pelo requerente foi relativa a competência de fevereiro de /2020, com consumo de 868 KWH
(QUILOWATT-HORA), e, trazia leitura inicial/final de 38.489/39.357. Assim, acreditando que a medição estava
correta, pagou a fatura. Entretanto, ao receber as três faturas seguintes observou que todas elas trazem o
mesmo consumo de 868 KWH (QUILOWATT-HORA) fato que chamou a atenção, ou seja, a requerida estava
fazendo cobrança por média, com o agravante de que seria uma média inexistente, pois não consume tanta
energia.

Acrescenta que a diferença entre a suposta leitura feita pela requerida e a que constava no medidor era grande.
Dessa forma, a concessionária, além de não fazer a leitura, ainda fixou um média de consumo exorbitante.
Acrescenta que desde a saída do antigo inquilino, o requerente não havia locado o imóvel de forma que o imóvel
está fechado e o uso da eletricidade acontece de forma esporádica quando ele comparecia para fazer limpeza.
Quando celebrou um novo contrato de locação, o requerente compareceu na sede da Equatorial e teria sido
informado que a alteração da titularidade para o locatário novo somente poderia ocorrer com o pagamento das
faturas em aberto.

Na ação, o demandante pede que empresa ré seja obrigada a realizar a cobranças das faturas com a leitura no
medidor do consumo efetivo da unidade do requerente, deixando de emitir fatura por média, bem como a
devolução, em dobro, dos valores pagos pelas faturas citadas acima e, ainda, indenização pelos danos morais
causados. A demandada, em sede de contestação, argumentou que as faturas ora questionadas foram geradas
com base na média de consumo dos últimos 12 meses do cliente, ou seja, não se vislumbra qualquer ilegalidade
nas cobranças já que tal procedimento está autorizado pela resolução 414 da Agencia nacional de Energia
Elétrica, diante da situação de calamidade que é a pandemia da COVID-19.

COBRANÇAS ILEGAIS
 
Para o Judiciário, o caso em questão trata-se de relação de consumo, em que o Código de Defesa do Consumidor
permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. “Analisando detidamente as provas juntada,
entende-se que não restou demonstrada a legalidade das cobranças feitas pela ré, as quais ensejam reparação
por danos morais e materiais (…) Primeiramente, toda a argumentação da ré em sua defesa, seria de que tem
respaldo em Resolução da ANEEL para realizar a cobrança por média em período de calamidade pública (…)
Ocorre que, ainda que a demandada tenha razão nesta argumentação, ficou evidente de que a cobrança imposta
ao demandante foi em patamar muito superior ao seu consumo mensal médio”, observa a sentença.



A Justiça explica que caberia à empresa reclamada trazer as doze últimas faturas do autor, comprovando que
sua média de consumo seria de 868 KWH. “Entretanto, o histórico de consumo trazido, nos doze meses
anteriores a fevereiro/2020, mostram uma média de cerca de 189KWH, ou seja, quatro vezes a menos do que foi
imposto pela ré (…) Portanto, tem-se que o reclamante, de fato, foi alvo de cobranças indevidas, devendo
receber, em dobro, as que pagou indevidamente, conforme dispõe o artigo do CDC”, ressalta.

A sentença versa que os danos morais decorrem tanto da falha quanto à cobrança indevida quanto à falha de
atendimento, já que houve corte do fornecimento de energia, serviço essencial, em decorrência das cobranças
indevidas. “Na situação em apreço, por tratar-se de relação de consumo, a hipótese é de responsabilidade civil
objetiva, ou seja, em que o dano extrapatrimonial independe de culpa (…) Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”, finaliza, ao julgar procedentes
os pedidos do autor.
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Meio Ambiente

O presidente do TRE-MA, desembargador Joaquim Figueiredo, participa no dia 8 de junho do painel “O papel da
rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga”.

O painel faz parte do evento “Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030”,
promovido pelo Tribunal de Justiça.

Neste sábado, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
05/06/2021 - SITE O IMPARCIAL ONLINE 
NEUTRA
Indefinição sobre direito à terra

Pag.: 6

Indefinição sobre direito à terra

A análise da atual situação fundiária do estado consta no relatório “Leis e Práticas de Regularização Fundiária
no Estado do Maranhão”

Agrilagem de terras é uma realidade  ao longo dos anos e tornou-se o foco dos conflitos no campo e da
regularização fundiária em regiões da Amazônia Legal. No Maranhão, a situação não é diferente. Com  44% de
seu território composto por áreas sem destinação, a atual lei de terras do estado não prevê prazo limite para
início de ocupações de áreas públicas estaduais. Sem essa determinação, as terras públicas podem ser
ocupadas a qualquer tempo, inclusive futuramente, o que se torna um estímulo para a prática de apropriação de
terras públicas, conhecida como grilagem.

A análise da atual situação fundiária do estado consta no relatório “Leis e Práticas de Regularização Fundiária
no Estado do Maranhão”, lançado e divulgado na Semana do Meio Ambiente pelo Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon). E o seu lançamento, coincide também com a discussão no estado sobre a
mudança na lei de terras. Em abril deste ano, um coletivo formado por diversas organizações sociais
maranhenses entregou ao governo do estado uma minuta para uma nova lei de terras.

Foto: Reprodução
O relatório faz parte de uma série de publicações da entidade sobre as leis e práticas fundiárias dos governos
estaduais amazônicos, cujo objetivo é compreender as regras e procedimentos atuais aplicados pelos órgãos
estaduais de terra na região a fim de propor melhorias. A publicação analisou o Estado do Maranhão e a
atuação do Instituto de Terras do Maranhão (Iterma), identificando as principais modalidades de regularização
fundiária executadas pelo órgão estadual e das práticas adotadas para aplicar a legislação vigente. Dando
ênfase nos processos de regularização por meio de doação e venda de terras públicas a pessoas físicas,
categorias para as quais não existem muitas referências bibliográficas na esfera estadual na região. O estudo
também aponta que dependendo de como essas modalidades são reguladas e aplicadas pelo órgão, podem estar
associadas à expansão de desmatamento ilegal na expectativa de reconhecimento de direito sobre a terra.

O relatório do Imazon traz análises que podem contribuir com essa atual discussão de uma nova lei de terras no
estado. Dentre as sugestões, destacam-se: definir data limite para ocupação de terra pública e impedir a
privatização de áreas desmatadas após essa data; exigir antes da emissão do título de terra que os ocupantes
assinem termo de recuperação de passivo ambiental no imóvel; instituir a obrigação de publicar na internet
dados de terras públicas que serão objeto de regularização e organizar uma consulta prévia sobre a destinação
dessas áreas, ouvindo outros órgãos fundiários e a sociedade civil.

De acordo com estudo, que é assinado pelos pesquisadores Jeferson Almeida, Brenda Brito e Pedro Gomes, o
objetivo é compreender as regras e procedimentos atuais aplicados pelos órgãos estaduais de terra na região a
fim de propor melhorias.

Conforme o relatório, até o final do período estudado, 44% do Maranhão não tinha destinação fundiária ou
informações de destinação disponíveis. Cerca de 41% dessa área sem definição, ou 18% do estado, estava
inscrita como imóvel privado no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Porém, pela ausência de dados disponíveis
sobre a situação fundiária desses imóveis, não é possível afirmar se são propriedades legalmente constituídas



ou ocupações em terras públicas pendentes de avaliação pelos órgãos fundiários. A responsabilidade pela
destinação dessa área não é majoritariamente (89%) do governo estadual.

Intensificação da regularização fundiária
Para tentar amenizar o problema da regularização no Maranhão, o governo do estado tem realizado diversas
ações. A previsão é de que no primeiro semestre de 2021 mais 4 mil títulos sejam entregues pela Secretaria das
Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), por meio do Programa de Regularização Fundiária, beneficiando
famílias de todo o Maranhão. As atividades já foram realizadas nos municípios de São Luís, Imperatriz, Buriti
Bravo, Colinas, Pedro do Rosário e Paço do Lumiar. De acordo com o coordenador do setor de Regularização
Fundiária da Secid, Yata Anderson, uma das funções do título fundiário é dar segurança jurídica ao beneficiário.
“A entrega do título fundiário reduz a ilegalidade, diminui as desigualdades e garante o acesso aos serviços
públicos para quem precisa”, explicou.

Foto: Reprodução
A ação tem o objetivo de garantir a documentação definitiva de propriedades, promovendo mais qualidade de
vida aos moradores que, agora, terão segurança jurídica e acesso a serviços públicos. “A Regularização
Fundiária é uma das prioridades do Governo do Estado e segue a determinação do governador Flávio Dino. A
meta é intensificar ainda mais as ações para abranger um maior número de pessoas e, com isso, garantir acesso
aos serviços públicos voltados à integração social e geração de emprego e renda”, enfatizou o secretário das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.

Em junho de 2019 a Secid firmou termo de cooperação  para expandir o programa para outras regiões do
estado. O termo teve como base a Lei Nº 13.465/2017 e o Decreto Nº 9.310/2018 mudam as regras de áreas
públicas mínimas no parcelamento do solo urbano para atender a regularização de áreas consolidadas e
irreversíveis, que permitem o reconhecimento da propriedade de forma mais célere, revogando as legislações
federais anteriores que tratavam sobre Regularização Fundiária Urbana (Reurb).

Continue lendo em: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/06/indefinicao-sobre-direito-a-terra/
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Semana do Meio Ambiente: Eleitoral comemora resultados
alcançados

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, participa no dia 8 de junho,
terça-feira, às 9h35, do painel “O papel da rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga” – que faz parte do
evento “Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030”, promovido pelo Tribunal de
Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a
Corregedoria Geral da Justiça.

Nesta terça-feira, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 15 de setembro de 1972, durante a
Conferência de Estocolmo. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais,
principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais.
Para o desembargador Joaquim Figueiredo, a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no
enfrentamento das questões ambientais, e o TRE-MA, como integrante da Ecoliga, vem adotando ações que
promovem uma gestão pública eficiente de recursos, inclusive com redução de custos. Estas iniciativas estão
inseridas no Plano de Logística Sustentável com práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços utilizados no órgão.
Entre os projetos implementados e com bons resultados, destacam-se 4 usinas de geração de energia
fotovoltaica instaladas nos cartórios eleitorais de Urbanos Santos, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e na
sede administrativa em São Luís.

As usinas juntas produzem 112 kwP (quilowatts/pico) com economia de 100 mil reais/ano utilizando energia
limpa e renovável, sem resíduos, sem poluição e com baixo custo de manutenção.

Desde 2017, o Regional trabalha em parceria com a cooperativa de reciclagem de São Luís (COOPRESL) para a
correta destinação dos resíduos sólidos produzidos. Já foram mais de 12 toneladas contribuindo com o meio
ambiente e como fonte de renda para as famílias que trabalham na entidade.

O Eleitoral também adota critérios de sustentabilidade ambiental e econômica nas suas contratações
estabelecendo diretrizes práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Já na aquisição de
bens e serviços, a prioridade é para bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável,
atóxico ou biodegradável; preferência àqueles que propiciem maior economia de energia elétrica, água e outros
recursos naturais, entre outros.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - AÇÕES CORREGEDORIA
05/06/2021 - SITE O MARANHENSE 
POSITIVA
Semana do Meio Ambiente: Eleitoral comemora resultados alcançados

Pag.: 8

Semana do Meio Ambiente: Eleitoral comemora resultados
alcançados

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, participa no dia 8 de junho,
terça-feira, às 9h35, do painel “O papel da rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga” – que faz parte do
evento “Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030”, promovido pelo Tribunal de
Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a
Corregedoria Geral da Justiça.

Nesta terça-feira, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 15 de setembro de 1972, durante a
Conferência de Estocolmo. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais,
principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais.
Para o desembargador Joaquim Figueiredo, a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no
enfrentamento das questões ambientais, e o TRE-MA, como integrante da Ecoliga, vem adotando ações que
promovem uma gestão pública eficiente de recursos, inclusive com redução de custos. Estas iniciativas estão
inseridas no Plano de Logística Sustentável com práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços utilizados no órgão.
Entre os projetos implementados e com bons resultados, destacam-se 4 usinas de geração de energia
fotovoltaica instaladas nos cartórios eleitorais de Urbanos Santos, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e na
sede administrativa em São Luís.

As usinas juntas produzem 112 kwP (quilowatts/pico) com economia de 100 mil reais/ano utilizando energia
limpa e renovável, sem resíduos, sem poluição e com baixo custo de manutenção.

Desde 2017, o Regional trabalha em parceria com a cooperativa de reciclagem de São Luís (COOPRESL) para a
correta destinação dos resíduos sólidos produzidos. Já foram mais de 12 toneladas contribuindo com o meio
ambiente e como fonte de renda para as famílias que trabalham na entidade.

O Eleitoral também adota critérios de sustentabilidade ambiental e econômica nas suas contratações
estabelecendo diretrizes práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Já na aquisição de
bens e serviços, a prioridade é para bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável,
atóxico ou biodegradável; preferência àqueles que propiciem maior economia de energia elétrica, água e outros
recursos naturais, entre outros.
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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, participa no dia 8 de junho,
terça-feira, às 9h35, do painel "O papel da rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga" – que faz parte do
evento "Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030", promovido pelo Tribunal de
Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a
Corregedoria Geral da Justiça.

Nesta terça-feira, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 15 de setembro de 1972, durante a
Conferência de Estocolmo. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais,
principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais.
Para o desembargador Joaquim Figueiredo, a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no
enfrentamento das questões ambientais, e o TRE-MA, como integrante da Ecoliga, vem adotando ações que
promovem uma gestão pública eficiente de recursos, inclusive com redução de custos. Estas iniciativas estão
inseridas no Plano de Logística Sustentável com práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços utilizados no órgão.
Entre os projetos implementados e com bons resultados, destacam-se 4 usinas de geração de energia
fotovoltaica instaladas nos cartórios eleitorais de Urbanos Santos, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e na
sede administrativa em São Luís.

As usinas juntas produzem 112 kwP (quilowatts/pico) com economia de 100 mil reais/ano utilizando energia
limpa e renovável, sem resíduos, sem poluição e com baixo custo de manutenção.

Desde 2017, o Regional trabalha em parceria com a cooperativa de reciclagem de São Luís (COOPRESL) para a
correta destinação dos resíduos sólidos produzidos. Já foram mais de 12 toneladas contribuindo com o meio
ambiente e como fonte de renda para as famílias que trabalham na entidade.

O Eleitoral também adota critérios de sustentabilidade ambiental e econômica nas suas contratações
estabelecendo diretrizes práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Já na aquisição de
bens e serviços, a prioridade é para bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável,
atóxico ou biodegradável; preferência àqueles que propiciem maior economia de energia elétrica, água e outros
recursos naturais, entre outros.
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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, participa no dia 8 de junho,
terça-feira, às 9h35, do painel "O papel da rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga" – que faz parte do
evento "Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030", promovido pelo Tribunal de
Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a
Corregedoria Geral da Justiça.

Nesta terça-feira, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 15 de setembro de 1972, durante a
Conferência de Estocolmo. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais,
principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais.
Para o desembargador Joaquim Figueiredo, a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no
enfrentamento das questões ambientais, e o TRE-MA, como integrante da Ecoliga, vem adotando ações que
promovem uma gestão pública eficiente de recursos, inclusive com redução de custos. Estas iniciativas estão
inseridas no Plano de Logística Sustentável com práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços utilizados no órgão.
Entre os projetos implementados e com bons resultados, destacam-se 4 usinas de geração de energia
fotovoltaica instaladas nos cartórios eleitorais de Urbanos Santos, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e na
sede administrativa em São Luís.

As usinas juntas produzem 112 kwP (quilowatts/pico) com economia de 100 mil reais/ano utilizando energia
limpa e renovável, sem resíduos, sem poluição e com baixo custo de manutenção.

Desde 2017, o Regional trabalha em parceria com a cooperativa de reciclagem de São Luís (COOPRESL) para a
correta destinação dos resíduos sólidos produzidos. Já foram mais de 12 toneladas contribuindo com o meio
ambiente e como fonte de renda para as famílias que trabalham na entidade.

O Eleitoral também adota critérios de sustentabilidade ambiental e econômica nas suas contratações
estabelecendo diretrizes práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Já na aquisição de
bens e serviços, a prioridade é para bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, reciclável,
atóxico ou biodegradável; preferência àqueles que propiciem maior economia de energia elétrica, água e outros
recursos naturais, entre outros.
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A Corregedoria Geral da Justiça ampliou o período para inscrições do Encontro Estadual dos Juizados Especiais.
Com a prorrogação, membros da magistratura, servidores e servidoras, profissionais do Direito e estudantes
têm até o próximo dia 11 para garantir sua participação no evento. O Encontro contará com a presença de
renomados palestrantes e será realizado nos dias 16 e 17 de junho.

As inscrições podem ser feitas no site de eventos da CGJ-MA, onde constam mais informações dobre o Encontro
e o Sistema de Juizados Especiais do Maranhão. Com o tema "Pandemia e os seus reflexos nos juizados
especiais e outros desafios atuais", o evento vai proporcionar um espaço de debates para busca do
aprimoramento frente aos desafios do atual cenário.

PROGRAMAÇÃO

No dia 16/06, com abertura prevista para as 14h, o evento conta com palestra do juiz do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Ricardo Cunha Chimenti, que vai proferir a palestra "Propostas de inovações legislativas pertinentes
aos Juizados Estaduais". Os trabalhos prosseguirão com debates nos grupos temáticos Cível, Criminal e da
Fazenda Pública, coordenados, respectivamente, pela juíza maranhense Lavínia Macedo, e juízes Douglas da
Guia e Marco Adriano, também do Maranhão.

No segundo dia da programação, os resultados dos debates dos grupos temáticos serão apresentados, sendo
aprovadas as propostas de enunciados que vão orientar a atuação prática nas três áreas de competência. O
evento ainda contará com a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, que vai
proferir a palestra "Juizados Especiais em tempos de pandemia".

Os trabalhos terão a presidência do desembargador Paulo Velten, corregedor-geral da Justiça e presidente do
Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Maranhão. A coordenação geral do evento está a cargo do
juiz coordenador dos Juizados Especiais, Nelson Martins; e à frente da coordenação científica está o juiz Arthur
Gustavo, membro do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais.

PROPOSTA DE ENUNCIADOS

Membros da magistratura maranhense, que vão participar do Encontro Estadual dos Juizados Especiais,
poderão propor sugestões de enunciados para serem debatidos durante o evento. Os enunciados aprovados
serão adotados no Sistema de Juizados estadual.

Para os magistrados e magistradas que ainda não confirmaram sua participação do evento, as sugestões de
enunciados poderão ser feitas no ato da inscrição, disponível no sítio eletrônico de eventos da Corregedoria
Geral da Justiça.



Juízes e juízas que já efetuaram suas inscrições, mas que não deixaram sugestão de enunciado, poderão fazer
diretamente no e-mail da Coordenadoria dos Juizados Especiais (coordje@tjma.jus.br), respeitando a data limite
de 11 de junho.
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Fazenda Pública, coordenados, respectivamente, pela juíza maranhense Lavínia Macedo, e juízes Douglas da
Guia e Marco Adriano, também do Maranhão.

No segundo dia da programação, os resultados dos debates dos grupos temáticos serão apresentados, sendo
aprovadas as propostas de enunciados que vão orientar a atuação prática nas três áreas de competência. O
evento ainda contará com a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, que vai
proferir a palestra “Juizados Especiais em tempos de pandemia”.

Os trabalhos terão a presidência do desembargador Paulo Velten, corregedor-geral da Justiça e presidente do
Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Maranhão. A coordenação geral do evento está a cargo do
juiz coordenador dos Juizados Especiais, Nelson Martins; e à frente da coordenação científica está o juiz Arthur
Gustavo, membro do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais.

PROPOSTA DE ENUNCIADOS

Membros da magistratura maranhense, que vão participar do Encontro Estadual dos Juizados Especiais,
poderão propor sugestões de enunciados para serem debatidos durante o evento. Os enunciados aprovados
serão adotados no Sistema de Juizados estadual.

Para os magistrados e magistradas que ainda não confirmaram sua participação do evento, as sugestões de
enunciados poderão ser feitas no ato da inscrição, disponível no sítio eletrônico de eventos da Corregedoria
Geral da Justiça.



Juízes e juízas que já efetuaram suas inscrições, mas que não deixaram sugestão de enunciado, poderão fazer
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