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TJMA aprova promoção e indicação de juízes para Turma Recursal

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na Sessão Plenária Administrativa por
videoconferência desta quarta-feira (4), promoveram, pelo critério de merecimento, o juiz Pedro Guimarães
Júnior (titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia) para a Comarca da Ilha de São
Luís, de entrância final.

Turma Recursal

A juíza Cynara Elisa Gama Freire (titular da 2ª Vara da Comarca de Presidente Dutra) foi indicada, pelo critério
de antiguidade, para Membro Titular da Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do
Maranhão com sede na Comarca de Presidente Dutra.

O juiz Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes (titular da 1ª Vara da Comarca de Coelho Neto), foi indicado, pelo
critério de antiguidade, como Membro Suplente da Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do
Estado do Maranhão com sede na Comarca de Caxias.
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Desembargador Marcelino Everton é eleito membro substituto do
TRE

Desembargador Marcelino Everton
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, comunicou oficialmente ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo, nesta quarta-feira (4), o término do primeiro biênio do desembargador Luiz Gonzaga Almeida
Filho, como membro substituto da Corte Eleitoral, na categoria de Desembargador, no dia 21 de agosto de 2021.

Eleição

Na mesma sessão, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, anunciou
a votação para membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), categoria
Desembargador. O desembargador Marcelino Everton foi eleito com 19 votos e agradeceu a confiança de todos
afirmando que na Justiça Eleitoral desenvolverá um trabalho no sentido de fortalecer a cidadania e o papel
constitucional do Poder Judiciário na sociedade maranhense e brasileira.
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Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão alcança 5º lugar no
ranking IDS

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
O Conselho Nacional de Justiça divulgou no último dia 30 de julho, no 5º Balanço Socioambiental do Poder
Judiciário, o resultado do ranking que mede o índice de desenvolvimento sustentável (IDS) da Justiça Eleitoral.
Nele, o TRE do Maranhão alcançou a 5ª colocação.

O IDS é um indicador único, capaz de avaliar, em uma só dimensão, o resultado combinado de vários fatores
distintos, permitindo a comparação objetiva entre os tribunais. Entre os indicadores avaliados e condensados no
IDS estão o consumo de energia elétrica, de água, de copos descartáveis, de papel e a participação em ações de
qualidade de vida.

O Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário é publicado desde 2017 com o objetivo de apresentar o
resultado do monitoramento e da avaliação da execução dos Planos de Logística Sustentável (PLS) dos órgãos
do Poder Judiciário. Essa análise é feita a partir de indicadores que visam à economicidade dos gastos públicos
e à proteção ao meio ambiente.

A quinta edição do relatório apresentou os dados de 118 órgãos, Tribunais e Seções Judiciárias, divididos da
seguinte forma: 27 Tribunais de Justiça (TJs), 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), 24 Tribunais Regionais
do Trabalho (TRTs), 5 Tribunais Regionais Federais (TRFs), 26 Seções Judiciárias, 3 Tribunais de Justiça Militar
(TJMs), 2 Conselhos e 4 Tribunais Superiores.
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Em parceria com várias entidades, Famem vai qualificar quadros
técnicos para melhorar eficácia da gestão…

A Famem vai promover cursos profissionalizando de formação de servi dores municipais em áreas da gestão
municipal.

Em ofício dirigido ao secretário do Tribunal de Contas da União no Maranhão, o presidente da Famem, Erlanio
Xavier,  solicitou apoio da entidade para a realização dos cursos, em caráter gratuito para os alunos.

O foco do curso será os processos de aquisição de bens e serviços; e de planejamento. Os certificados serão
emitidos no final do curso aos alunos que obtiverem aprovação em avaliações presenciais.

“Frequentemente chegam à Famem solicitação dos associados sobre a oferta de cursos de formação de equipes
de servidores da gestão municipal. Há dificuldades em aferir principalmente as equipes de licitação de maneiro
corriqueira apresentam certificação de instituições desconhecidas às administrações”, ressaltou o presidente da
Famem.

No entendimento do prefeito de Igarapé Grande e presidente da entidade municipalista no Maranhão, a falta de
qualificação das equipes comprometem a qualidade da  gestão e dos serviços oferecidos.

“Muitas das vezes a falta de conhecimento de equipes enredam os prefeitos em casos de improbidade
administrativa de forma totalmente involuntária”, afirma Erlanio Xavier.

A capacitação das equipes será feita em parceria com instituições de idoneidade reconhecida como o Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado do Maranhão,
Controladoria Geral da União e TCU-MA.

Maiores esclarecimentos sobre os cursos de capacitação que ocorrerão de forma itinerante, devem  ser
solicitadas ao secretário executivo da Famem, Marcelo Freitas, ou por meio dos telefones (98) 2109-5416 /
98818-9338
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TJMA anuncia realização de leilão de veículos

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) publicou Edital (EditLeilão-DAP-22021), anunciando a realização de
leilão público online de veículos, no dia 16 de agosto de 2021, a partir das 9h. 

O evento será realizado diretamente do auditório da Vip Leilões (localizada à BR 135, KM-07, n° 5, Distrito
Industrial – São Luís – MA), com transmissão ao vivo e participação online através do site
www.vipleiloes.com.br, bastando cadastrar usuário e senha.

Conforme o Edital nº 2/2021, o pregão será conduzido pelo leiloeiro público oficial do Estado do Maranhão,
Francisco de Assis Costa Aranha, pelo valor de maior lance ofertado para alienação de veículos, nos termos da
Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 21.981/32.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3777-8088 ou no site: www.vipleiloes.com.br. 
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Desembargador Marcelino Everton é eleito membro substituto do
TRE

Votação foi realizada em sessão plenária administrativa do TJMA desta quarta-feira, 4

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, comunicou oficialmente ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo, nesta quarta-feira (4), o término do primeiro biênio do desembargador Luiz Gonzaga Almeida
Filho, como  membro substituto da Corte Eleitoral, na categoria de Desembargador, no dia 21 de agosto de
2021.

ELEIÇÃO

Na mesma sessão, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, anunciou
a votação para membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), categoria
Desembargador. O desembargador Marcelino Everton foi eleito com 19 votos e agradeceu a confiança de todos
afirmando que na Justiça Eleitoral desenvolverá um trabalho no sentido de fortalecer a cidadania e o papel
constitucional do Poder Judiciário na sociedade maranhense e brasileira.
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Veículos do TJMA irão a leilão online na manhã do dia 16

O evento será realizado diretamente do auditório da Vip Leilões, com transmissão ao vivo e participação online
através do site www.vipleiloes.com.br, bastando cadastrar usuário e senha

Veículos do TJMA  irão a leilão online na manhã do dia 16
. (Divulgação)
São Luís - O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) publicou Edital (EditLeilão-DAP-22021), anunciando a
realização de leilão público online de veículos, no dia 16 de agosto de 2021, a partir das 9h.

O evento será realizado diretamente do auditório da Vip Leilões (localizada à BR 135, KM-07, n° 5, Distrito
Industrial – São Luís – MA), com transmissão ao vivo e participação online através do site
www.vipleiloes.com.br, bastando cadastrar usuário e senha.

Conforme o Edital nº 2/2021, o pregão será conduzido pelo leiloeiro público oficial do Estado do Maranhão,
Francisco de Assis Costa Aranha, pelo valor de maior lance ofertado para alienação de veículos, nos termos da
Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 21.981/32.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3777-8088 ou no site: www.vipleiloes.com.br .
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Leilão de veículos on-line

O Tribunal de Justiça do Maranhão anunciou a realização de leilão público on-line de veículos, dia 16 de agosto,
a partir das 9h. O evento será realizado diretamente do auditório da Vip Leilões, na BR-135, com transmissão ao
vivo e participação on-line por meio do site www.vipleiloes.com.br, bastando cadastrar usuário e senha. O
pregão será conduzido pelo leiloeiro público oficial do Estado, Francisco de Assis Costa Aranha, pelo valor de
maior lance ofertado para alienação de veículos.
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1º Centro de Conciliação do TJMA prioriza audiências por
videoconferência
 

 

Com o retorno das atividades administrativas e jurisdicionais de forma 100% presencial, no Poder Judiciário do
Maranhão, desde essa segunda-feira (2), conforme Portaria GP 541/2021, assinada pelo presidente do Tribunal
de Justiça (TJMA), desembargador Lourival Serejo, o 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc),
instalado no Fórum de São Luís (Calhau), informa que continuará priorizando os atendimentos e as audiências,
pela modalidade virtual.

O Cejusc também dará continuidade ao atendimento presencial às partes que não dispuserem de recursos para
participação de maneira online, em sessões de conciliação, como já vinha ocorrendo após a Portaria 319/2021
GP, que disciplinou o retorno do atendimento presencial, no âmbito do Judiciário estadual.

O 1º Centro de Conciliação retomou integralmente o trabalho presencial, no horário das 8h às 15h, sendo que o
atendimento ao público externo será das 8h às 13h, conforme estabelecido na Portaria GP 541/2021,
permanecendo também o atendimento por videoconferência, como estava sendo realizado desde o início da
pandemia da Covid-19, em março de 2020.

O órgão é vinculado ao Núcleo de Solução de Conflitos e Cidadania do TJMA, presidido pelo desembargador
José Luiz Almeida e coordenado pelo juiz Alexandre Abreu.

A secretária do 1º Cejusc de São Luís, Lilian Barros, informa que os jurisdicionados com dificuldades em
comparecerem ao local, pessoalmente, bem como aqueles que preferirem o atendimento virtual, poderão
continuar usufruindo dos serviços disponibilizados pelo centro de conciliação, tanto na modalidade remota
quanto presencial.

As audiências por meio virtual facilitam o acesso do jurisdicionado, bastando possuir notebook, computador ou
celular com acesso à internet. Lilian Barros destaca que as partes interessadas podem utilizar os serviços da
conciliação virtual, de qualquer lugar do mundo, evitando deslocamentos que, por meio físico, poderiam
representar gastos ou desgastes de várias ordens, evitando-se também exposições desnecessárias, em virtude
do contexto de pandemia ainda vivenciado.

"Uma prova disso foram dois divórcios realizados, pela equipe do 1º Cejusc, em que uma das partes estava em
Lisboa, Portugal, e ambas queriam se divorciar há vários anos, mas não o fizeram em razão dos custos inerentes
ao ato. Com a audiência por videoconferência, formalizaram juridicamente uma situação de fato, sem qualquer
gasto e de forma rápida", ressalta Lilian Barros.

AGENDAMENTO



Advogados e advogadas podem realizar agendamento de sessões de conciliação junto ao 1º Centro de
Conciliação da capital, diretamente pelo Portal do Tribunal de Justiça do Maranhão (www.tjma.jus.br), por meio
do link PJe (Processo Judicial eletrônico) e direcionar para o 1º Cejusc-Fórum. 

No caso do usuário ou usuária, basta solicitar a realização de sessões pelos telefones 0800 707 1581/ (98)
3194-5555, pelo e-mail 1cejusc-slz@tjma.jus.br, juntando a documentação necessária, pelo Whatsapp Business
3194-5676 ou presencialmente.

ACESSO

Na notificação recebida para participação em uma audiência por videoconferência, constará o link de acesso à
sala virtual, o qual deve ser clicado ou copiado e colado no campo de endereço URL. Será solicitado nome do
usuário, onde deverá ser informado o nome de quem está acessando o ambiente; além de senha, bastando
digitar: tjma1234. Nas audiências que não tenham sido originariamente designadas para esta modalidade, as
partes poderão solicitar o link para participação em sessão pela modalidade virtual.
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Desembargador Marcelino Everton é eleito membro substituto do
TRE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo
dos Anjos, comunicou oficialmente ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo, nesta quarta-feira (4), o término do primeiro biênio do desembargador Luiz Gonzaga Almeida
Filho, como  membro substituto da Corte Eleitoral, na categoria de Desembargador, no dia 21 de agosto de
2021.

ELEIÇÃO

Na mesma sessão, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, anunciou
a votação para membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), categoria
Desembargador. O desembargador Marcelino Everton foi eleito com 19 votos e agradeceu a confiança de todos
afirmando que na Justiça Eleitoral desenvolverá um trabalho no sentido de fortalecer a cidadania e o papel
constitucional do Poder Judiciário na sociedade maranhense e brasileira.
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Juiz Aureliano Neto assume processos do desembargador João
Santana

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão, em sessão plenária administrativa desta quarta-feira
(4), designaram o juiz Manoel Aureliano Ferreira Neto, titular do 1º Cargo da 2ª Turma Recursal Permanente
de São Luís, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís, de entrância final, para substituir no TJMA, o
desembargador João Santana Sousa, em processo de aposentadoria, exclusivamente nos processos que seriam
distribuídos ao referido desembargador, a considerar de 03.08.2021. 

A designação está prevista no artigo 292, do Regimento Interno, onde cita que, ao desembargador que se deva
aposentar, por implemento de idade, não serão distribuídos processos durante noventa dias anteriores ao
afastamento e que será convocado juiz de 1º Grau para atuar, em substituição exclusivamente nos processos
que seriam distribuídos ao desembargador em processo de aposentadoria.
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Juiz Aureliano Neto assume processos do desembargador João
Santana

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão, em sessão plenária administrativa desta quarta-feira
(4), designaram o juiz Manoel Aureliano Ferreira Neto, titular do 1º Cargo da 2ª Turma Recursal Permanente
de São Luís, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís, de entrância final, para substituir no TJMA, o
desembargador João Santana Sousa, em processo de aposentadoria, exclusivamente nos processos que seriam
distribuídos ao referido desembargador, a considerar de 03.08.2021. 

A designação está prevista no artigo 292, do Regimento Interno, onde cita que, ao desembargador que se deva
aposentar, por implemento de idade, não serão distribuídos processos durante noventa dias anteriores ao
afastamento e que será convocado juiz de 1º Grau para atuar, em substituição exclusivamente nos processos
que seriam distribuídos ao desembargador em processo de aposentadoria.
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1º Centro de Conciliação do TJMA prioriza audiências por
videoconferência

Com o retorno das atividades administrativas e jurisdicionais de forma 100% presencial, no Poder Judiciário do
Maranhão, desde essa segunda-feira (2), conforme Portaria GP 541/2021, assinada pelo presidente do Tribunal
de Justiça (TJMA), desembargador Lourival Serejo, o 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc),
instalado no Fórum de São Luís (Calhau), informa que continuará priorizando os atendimentos e as audiências,
pela modalidade virtual.

O Cejusc também dará continuidade ao atendimento presencial às partes que não dispuserem de recursos para
participação de maneira online, em sessões de conciliação, como já vinha ocorrendo após a Portaria 319/2021
GP, que disciplinou o retorno do atendimento presencial, no âmbito do Judiciário estadual.

O 1º Centro de Conciliação retomou integralmente o trabalho presencial, no horário das 8h às 15h, sendo que o
atendimento ao público externo será das 8h às 13h, conforme estabelecido na Portaria GP 541/2021,
permanecendo também o atendimento por videoconferência, como estava sendo realizado desde o início da
pandemia da Covid-19, em março de 2020.

O órgão é vinculado ao Núcleo de Solução de Conflitos e Cidadania do TJMA, presidido pelo desembargador
José Luiz Almeida e coordenado pelo juiz Alexandre Abreu.

A secretária do 1º Cejusc de São Luís, Lilian Barros, informa que os jurisdicionados com dificuldades em
comparecerem ao local, pessoalmente, bem como aqueles que preferirem o atendimento virtual, poderão
continuar usufruindo dos serviços disponibilizados pelo centro de conciliação, tanto na modalidade remota
quanto presencial.

As audiências por meio virtual facilitam o acesso do jurisdicionado, bastando possuir notebook, computador ou
celular com acesso à internet. Lilian Barros destaca que as partes interessadas podem utilizar os serviços da
conciliação virtual, de qualquer lugar do mundo, evitando deslocamentos que, por meio físico, poderiam
representar gastos ou desgastes de várias ordens, evitando-se também exposições desnecessárias, em virtude
do contexto de pandemia ainda vivenciado.

“Uma prova disso foram dois divórcios realizados, pela equipe do 1º Cejusc, em que uma das partes estava em
Lisboa, Portugal, e ambas queriam se divorciar há vários anos, mas não o fizeram em razão dos custos inerentes
ao ato. Com a audiência por videoconferência, formalizaram juridicamente uma situação de fato, sem qualquer
gasto e de forma rápida”, ressalta Lilian Barros.

AGENDAMENTO

Advogados e advogadas podem realizar agendamento de sessões de conciliação junto ao 1º Centro de
Conciliação da capital, diretamente pelo Portal do Tribunal de Justiça do Maranhão (www.tjma.jus.br), por meio
do link PJe (Processo Judicial eletrônico) e direcionar para o 1º Cejusc-Fórum. 



No caso do usuário ou usuária, basta solicitar a realização de sessões pelos telefones 0800 707 1581/ (98)
3194-5555, pelo e-mail 1cejusc-slz@tjma.jus.br, juntando a documentação necessária, pelo Whatsapp Business
3194-5676 ou presencialmente.

ACESSO

Na notificação recebida para participação em uma audiência por videoconferência, constará o link de acesso à
sala virtual, o qual deve ser clicado ou copiado e colado no campo de endereço URL. Será solicitado nome do
usuário, onde deverá ser informado o nome de quem está acessando o ambiente; além de senha, bastando
digitar: tjma1234. Nas audiências que não tenham sido originariamente designadas para esta modalidade, as
partes poderão solicitar o link para participação em sessão pela modalidade virtual.


