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MARANHÃO: CASO DAS ??LIMINARES?? DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AÇAILÂNDIA, FAZ CORREGEDORIA DO CNJ DETERMINAR
AUDITORIA NO TJMA

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, corregedora nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que
o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) passe por uma auditoria entre 8 e 12 de novembro.

A ação se deu em resposta a denúncias protocoladas no CNJ. Segundo o documento, há a suspeita de vícios no
sistema de distribuição de processo da casa. O fato que fundamenta a denúncia demonstra que o desembargador Luiz
Gonzaga Almeida Castro tem sido sorteado em todas as ações protocoladas pelo vereador de Açailândia Josibeliano
Chagas Farias, o Ceará. Em todas estas ocasiões, Gonzaga decidiu de forma favorável ao vereador.

A denúncia é de autoria do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascaran. A ação revela uma
série de concessão de liminares suspeitas iniciada em janeiro de 2021, quando o Ceará entrou com liminar para anular
sessão que elegeu a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. Além disso, Gonzaga também atendeu ao pedido de
Ceará de cassar o mandato de nove, dos dezessete vereadores da casa. Pior de tudo: deixando a Ceará os critérios de
posse dos suplentes.

O caso se tornou motivação de uma guerra judicial que amparava a posse dos vereadores eleitos pela população de
Açailândia em todas as instâncias. Decisões que sempre eram derrubadas por liminares relâmpago sempre expedidas
por Luiz Gonzaga Almeida Castro em favor de Ceará. Absurdo jurídico que só foi resolvido definitivamente quando o
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, determinou que os nove vereadores de Açailândia fossem
empossados.

A série de liminares dadas pelo desembargador prosseguiu. Após ação protocolada pelo grupo de Ceará, Gonzaga
determinou o afastamento por 90 dias do vereador Cleones Oliveira Matos. Suspensão sem prejuízo da remuneração.
Segundo os denunciantes, a manobra consistia em colocar no lugar de Cleones um vereador membro do grupo de
Ceará para tentar aplicar um golpe na Mesa Diretora da casa e eleger o presidente.

Dada a estranheza dos fatos, a ministra Maria Thereza de Assis Moura decidiu que auditoria que deve atingir o sistema
de distribuição processual do TJ, bem como o possível direcionamento das ações de Ceará para o desembargador
Gonzaga.

A auditoria será tocada por uma equipe do próprio CNJ que deve vir a São Luís com a função de descobrir se houve
coincidência ou um esquema de venda de liminares.

Fonte: slzma.com.br

http://slzma.com.br/
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OAB-MA vai ao CNJ contra passaporte vacinal do TJMA

Pedido é assinado pelo presidente da OAB-MA, Thiago Diaz
A Seccional Maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA) protocolou pedido ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) para que seja suspensa uma portaria do Tribunal de Justiça do Maranhão que estabelece a
exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso de pessoas no prédio-sede do TJ,
além de unidades judiciais e administrativas vinculadas ao Segundo Grau do Poder Judiciário do Maranhão
(Segunda Instância).

Segundo a portaria, é considerado comprovante de vacinação qualquer documento físico ou eletrônico, emitido
pela autoridade sanitária competente, que ateste, pelo menos, a aplicação da primeira dose, ou dose única, se
for o caso, do imunizante.

Para a OAB, a exigência acarretará prejuízo a jurisdicionados maranhenses.

“A referida Portaria confronta diretamente previsão constitucional do livre acesso à Justiça, bem como existe o
evidente temor de que as atividades jurisdicionais sejam prejudicadas, causando assim, maior lentidão na
prestação jurisdicional, fator este que já é alvo de críticas da sociedade local, que se demonstra muito
insatisfeita com prestação jurisdicional no Estado do Maranhão”, diz a ordem no pedido.

Depois da determinação do TJ, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) também passou a exigir o
passaporte vacinal para ingresso nas unidades judiciais e administrativas vinculadas ao segundo grau da Justiça
Eleitoral do estado (saiba
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Notinhas do Dr. Pêta, no JP

Por: John Cutrim
Data de publicação: 17/10/2021 - 21:10

Um encontro entre Flávio Dino e José Sarney, há duas semanas, no edifício Murano, na Península, onde moram
o ex-presidente e sua filha Roseana, gerou uma série de especulações na mídia e no meio político!!! Uma delas
dava conta de que Dino teria conversado com Sarney sobre a formação de uma aliança que envolveria os
partidos MDB e PV, “que já vai estar em uma federação partidária com PSB e PCdoB”!!! Essa proposta,
conforme as informações levadas a público, esbarraria na ex-governadora Roseana Sarney!!! O governador teria
oferecido aos Sarney a vaga de primeiro suplente de sua candidatura a senador, no caso o deputado estadual
Adriano Sarney, filho de Zequinha, em troca do apoio do MDB e do PV!!! Essa proposta não agradaria Roseana,
que preferiria indicar o vice do candidato de Flávio ao governo, no caso, Carlos Brandão, fato que teria ficado
claro durante a conversa!!! “Flávio Dino deixou a reunião com o ex-presidente sem uma definição. Mas com a
porta aberta para novas investidas eleitorais”, postou o blog do jornalista Gilberto Leda, replicado nota do
colega Marcos D´Eça…

*** As versões para o encontro Sarney-Dino, que não teve a participação de Roseana, mas, possivelmente,
apenas de um ex-secretário do prefeito Eduardo Braide (Dr. Pêta não conseguiu confirmar), provavelmente são
fruto de interesses diversos, de dentro e de fora do clã Sarney!!! Bem informados da reunião, cada um,
conforme seu interesse, achou de vazar a sua versão, sendo as mais fortes, dentre todas, a de que o ocupante
do Palácio dos Leões e o ex-presidente se encontraram para alinhar esse acordo que daria ao neto de Sarney a
primeira suplência de Dino ou a indicação do vice de Brandão!!! Mas não foi o que aconteceu!!! Na verdade, a
versão correta é que o motivo da reunião entre os dois foi a eleição na Academia Maranhense de Letras (AML),
na próxima quinta-feira, 21, que vai escolher o ocupante da cadeira 32, que está vaga desde agosto do ano
passado, com o falecimento do seu patrono, o ex-deputado e escritor Sálvio Dino, pai de Flávio Dino!!! Portanto,
a possibilidade de ter havido qualquer espécie de barganha ou tentativa de acordo em relação a vice do grupo
governista ou primeiro suplente do futuro candidato ao senado é zero!!! É de praxe que os candidatos a cadeira
na AML ou na própria ABL (Academia Brasileira de Letras) peçam votos aos integrantes da casa!!! José Sarney
é decano da AML e com boa influência junto aos demais pares!!! A vaga aberta com o falecimento de Sálvio
Dino será disputada por Flávio, Antônio Guimarães de Oliveira, Azenate de Oliveira Sousa, Rossini Couto
Correa e José Carlos Sanches Castro!!! Além de Sarney, o governador maranhense visitou outros acadêmicos da
AML e conversou com alguns por telefone, levando a todos eles a sua intenção de assumir a cadeira do pai!!!

*** Se algum tema político foi tratado no encontro, o que seria natural, não teve qualquer relação com o que se
especulou durante a semana!!! Normalmente, e pela lógica, tais assuntos são tratados e alinhados entre
integrantes de um ‘segundo escalão’ e já chegam ao ‘topo’ quando tudo está inteiramente acertado, o que, pelo
menos até agora, não foi o caso!!! Um fato sintomático foi a ausência de Roseana nessa reunião!!! A
ex-governadora ficou em seu apartamento, no 15º andar, enquanto os dois conversavam no 13º, pertencente ao
pai dela!!! É muito improvável que Roseana ficasse ausente dessa conversa se o tema central fosse as eleições
de 2022!!! Mesmo que, eventualmente, estivesse chateada com um fato que a incomodou nos últimos dias: uma
ligeira mexida num antigo processo, ainda do seu governo, que estava devidamente arquivado no Tribunal de
Justiça do Estado, e que envolve um ex-auxiliar seu muito próximo da família!!! Mesmo não tendo certeza,
poderia ser natural passar pela cabeça da ex-governadora que Dino teria alguma coisa a ver com a
movimentação desse processo!!! Isso seria suficiente para afastá-la de uma reunião sobre AML, mas jamais de
um tema chamado Eleições 2022, porque a envolve diretamente!!! Mais improvável ainda é que o governador



tenha alguma coisa a ver com esse ‘peixe’!!!

Leia mais: https://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/notinhas-do-dr-peta-no-jp-5/#ixzz79eSqWcIZ
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Notinhas do Dr. Pêta, no JP

Por: John Cutrim
Data de publicação: 17/10/2021 - 21:10

MISTÉRIO

*** Por que será que Roseana não participou do encontro entre Sarney e Flávio Dino, no edifício Murano, na
Península, que teve como pauta a eleição para a cadeira 32, da Academia Maranhense de Letras (AML), vaga
com o falecimento de Sálvio Dino, pai do governador???!!! Teria alguma coisa a ver com uma ligeira mexida
num processo antigo, ainda da época do governo dela, que andava ‘arquivado’ no TJ do Maranhão???!!! É…, de
repente poderia haver algum Constrangimento!!!

*** E quem foi o ex-secretário do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que teria sido a única figura a participar
desse encontro com o governador e o ex-presidente???!!! Tcham, tcham, tcham, tcham…!!!

*** Qual é a ‘irmandade centenária’ que está articulando uma aproximação entre dois políticos pesados da
cidade que, se concretizada, pode dar uma reviravolta nas eleições do ano que vem???!!!

Leia mais: https://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/notinhas-do-dr-peta-no-jp-5/#ixzz79eUFHdz0
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Nelma Sarney vai a julgamento no CNJ

A desembargadora Nelma Sarney é apontada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por, supostamente,
facilitar a nomeação do seu ex-assessor, José Mauro Bezerra Arouche, na função de tabelião. José Arouche
prestou concurso público para o cargo e, segundo a denúncia, Nelma Sarney teria dado uma forcinha para que
este ocupasse a vaga. Arouche foi nomeado para 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. O julgamento será
amanhã (19), às 10 horas.

O Processo Administrativo Disciplinar que investiga Nelma Sarney foi acatado por unanimidade pelo CNJ em
novembro de 2018. À época, o órgão apontou que havia indícios de conduta irregular da desembargadora na
nomeação do ex-assessor. A denúncia envolve ainda o juiz Clesio Cunha, que estava de férias na ocasião e é
apontado como cúmplice da desembargadora no favorecimento.

Cunha, segundo o CNJ, teria agido de forma a gerar dúvida quanto à nomeação. Ele deferiu liminar durante
plantão de segunda instância e fora das normas do regimento. Com isso, facilitou a eficácia da decisão de
primeira instância, em favor do ex-assessor da desembargadora. Se a denúncia for julgada procedente, o
ex-assessor pode perder o cargo; e Nelma Sarney e o juiz Clesio Cunha, responderem pelo suposto ato ilícito.
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CNJ julga Nelma Sarney por suspeita de favorecer ex-assessor em
concurso para tabelião
 

O Conselho Nacional de Justiça julga nesta terça-feira o Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora Nelma Sarney e o juiz Clesio Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com
relação à aprovação de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor da desembargadora, em concurso público
para tabelião.

O PAD contra Nelma Sarney e Clesio Cunha foi instaurado em 2018 por iniciativa do então Corregedor Nacional
de Justiça, ministro Humberto Martins, e aprovado por unanimidade na sessão ordinária do CNJ, dia 6 de
novembro de 2018. Inclusive, matéria do blog foi anexada ao processo e foi motivo de desqualificação como
parte da estratégia de defesa da desembargadora durante a sessão, que aprovou a abertura do referido
procedimento. Assista a íntegra do julgamento da Reclamação Disciplinar e melhor entenda o que pesa contra
os magistrados maranhenses.

Na ocasião deste julgamento, o relator do caso, ministro Humberto Martins, ressaltou que com relação à
desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de infração ao nomear para 5a Vara da Fazenda
Pública de São Luís durante as férias do titular, o juiz Clesio Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre
possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada, seguida da atuação consistente em deferir liminar em
mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a
eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

Com o fim do mandato de Humberto Martins, o conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, assumiu a relatoria
do caso. Keppen colheu depoimento dos envolvidos, inclusive os de Nelma e Clesio, no dia 24 de fevereiro deste
ano. O Processo Administrativo Disciplinar 0000044-82-2019.2.00.0000 é o vigésimo segundo da pauta da
sessão ordinária desta terça, que tem início às 10h.

LEIA AQUI O VOTO DO MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Com informação da Assessoria de Comunicação do CNJ



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - UNIDADE DE MONITORAMENTO
CARCERÁRIO
18/10/2021 - SITE DIÁRIO DE BALSAS 
POSITIVA
Unidades prisionais de Balsas e região recebem inspeção do poder judiciário

Pag.: 7

Unidades prisionais de Balsas e região recebem inspeção do poder
judiciário

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário (UMF), coordenada pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, realizou inspeção ordinária nas
unidades prisionais de Imperatriz (PR e UPR), Carolina (UPR) e Balsas (UPR), no período de 4 a 8 de outubro.

As inspeções pretendem avaliar o funcionamento das unidades prisionais, em relação à estrutura física,
administrativa, de saúde, atendimento e outras.

As atividades foram conduzidas pelo juiz coordenador substituto da UMF, Marcelo Silva Moreira, acompanhado
do chefe da Divisão Estrutural Técnica, Dalton Luis Melo e do secretário administrativo Willame Silveira.

“O objetivo dessas inspeções é buscar padronização nas unidades, maior dignidade daqueles que cumprem
penas e melhores condições de trabalho aos servidores e servidoras”, informa o juiz Marcelo Silva Moreira.
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Projeto 'Conciliação Itinerante' é realizado em Balsas

Na oportunidade, a população poderá resolver demandas processuais e pré-processuais, de natureza cível ou de
família.
Por g1 MA — São Luís

18/10/2021 06h27  Atualizado há 5 horas

Tribunal de Justiça do Maranhão — Foto: Divulgação/CNJ
Tribunal de Justiça do Maranhão — Foto: Divulgação/CNJ

No período de 18 a 22 de outubro, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) irá promover a terceira edição de
2021 do projeto "Conciliação Itinerante". Desta vez, a ação acontecerá na cidade de Balsas, situada no Sul do
Estado.

Durante a iniciativa, cidadãos e cidadãs também de Tasso Fragoso, Fortaleza dos Nogueiras e cidades vizinhas
poderão resolver questões processuais (com ação judicial em andamento) e pré-processuais (sem ação judicial),
de forma ágil, simples e pacífica, por meio do diálogo, do acordo, da conciliação.

O evento é promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec/TJMA), presidido pelo desembargador José Luiz Almeida e coordenado pelo juiz Alexandre Abreu.

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.

Locais de Atendimento
Polo de Balsas: 18 a 22 de outubro
Tasso Fragoso: 18 e 19/10, das 9h às 16h, no Ginásio Maria Ducarmo Tavares (DUDU), na Rua Humberto de
Campos, Centro.
Fortaleza dos Nogueiras: 20 e 21/10, das 9h às 16h, na Rua Raimundo Braúna, s/n, Nova Fortaleza.
Sambaíba: 22/10, das 9h às 16h, no Auditório da Escola São Raimundo Nonato, Sambaíba.

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 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.
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Simpósio do Tribunal de Justiça debate garantia da democracia e
dos direitos fundamentais

Ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo Soares da Fonseca é um dos palestrantes
Evento será aberto sexta-feira na Associação dos Magistrados
A relação entre Estado, direito e sociedade frente às mudanças sociais e as crises no sistema político brasileiro
na atualidade será discutida durante o I Simpósio O Poder Judiciário como Garantidor da Democracia e dos
Direitos Fundamentais, a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e Escola Superior da
Magistratura (ESMAM), no dia 22 de outubro (sexta-feira), das 9h às 11h, presencialmente, no Auditório da
Associação dos Magistrados do Maranhão (Rua dos Búzios, s/n – Calhau).

O evento terá também transmissão ao vivo pelo canal do Youtube EAD-ESMAM.

O simpósio integra programação comemorativa dos 35 anos da ESMAM –  a ser celebrado em novembro de
2021. Participam como palestrantes os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e juristas Rogério
Schietti Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca, e o desembargador federal Ney de Barros Bello Filho.

O evento segue as orientações das autoridades sanitárias quanto à manutenção de distanciamento social,
higienização das mãos, além da apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.

Saiba quem são os palestrantes:

Rogério Schietti Machado Cruz – Doutor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, autor de dezenas de artigos e livros jurídicos, com destaque para: Processo Penal
pensado e aplicado – Brasília Jurídica – 2004, A Proibição de Dupla Persecução Penal – Lumen Juris – 2008,
Garantias Processuais nos recursos criminais – Atlas – 2013 (2ª edição), Prisão cautelar: dramas, princípios e
alternativas – Juspodivm – 2020 (5ª edição).
Reynaldo Soares da Fonseca – Ministro do STJ, mestre em direito público pela PUC-SP, doutor em Direito
Constitucional pela Faculdade Autônoma de São Paulo e pós-doutor em democracia e direitos humanos pela
Universidade de Coimbra (Portugal). Possui vasta publicação acadêmica em temas diversos — entre eles, com
destaque, o Princípio da Fraternidade na Justiça.
Ney de Barros Bello Filho – Desembargador federal (TRF1) e jurista maranhense, mestre e doutor em Direito,
com pesquisa elaborada na Universidade de Coimbra, Portugal e na Universitá Degli Studi di Lecce, Itália.
Pós-doutor em Direito Constitucional (PUC-RS), professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, e em
Regime de Colaboração Técnica na UnB, possui experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito
Constitucional, Direito Criminal e Direito Ambiental.
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CEMULHER causa impacto com blitz educativa no TJMA
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de Violência
Doméstica e Familiar - CEMULHER/TJMA, presidida pelo desembargador Cleones Carvalho Cunha, realizou no
dia 14 de outubro, uma blitz educativa do Programa "Desperta, Maria!", percorrendo diversos setores da
Corregedoria Geral da Justiça e do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça, em alusão ao Dia 10 de
outubro, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. 

A equipe da CEMULHER, composta por assistente social, psicólogas, estagiárias e estagiário, servidores
administrativos e o Coordenador da Unidade, Arthur Darub, entraram nas unidades caracterizados e
surpreenderam os servidores com saudações, placas com frases alusivas e semáforos confeccionados com
palavras de alerta, chamando a atenção para a realidade do fenômeno da violência doméstica e familiar, no
Brasil e no Maranhão. 

Ao final, foram distribuídos, para cada servidor, marcadores de página com a imagem do Violentômetro (escala
que mede os graus de violências, alertando para o risco de comportamentos abusivos que podem chegar ao
feminicídio). 

Foram entregues 200 kits com o Violentômetro, alcançando magistrados, magistradas, servidores e servidoras
efetivos e comissionados e colaboradores e colaboradoras terceirizados, nos diversos setores visitados pela blitz.
As pessoas presentes foram muitos receptivas, acolhendo e elogiando a iniciativa da CEMULHER. 
    
DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER, 10 DE OUTUBRO 

Foi em 1980 que a data 10 de outubro tornou-se o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. O
movimento começou em São Paulo, quando mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal para um
protesto contra o aumento de crimes de gênero no Brasil. 

O Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher é importante para que esteja em pauta como a mulher
ainda é alvo constante de violência (seja física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial) no Brasil. Este dia
serve para que se possa conscientizar a população acerca das estatísticas assustadoras desse tipo de violência,
que cresceu ainda mais durante a pandemia, bem como para fortalecer as políticas de prevenção e
enfrentamento a esse fenômeno. 

PROGRAMA "DESPERTA, MARIA!"

Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, foi  instituído pelo Ato da Presidência-GP-Nº 72019, o Programa "Desperta,
Maria!" com o objetivo de incentivar servidoras, colaboradoras das empresas terceirizadas e magistradas a
denunciarem situações de violência doméstica e familiar que estejam vivenciando ou que tenham conhecimento.
Contatos pelo e-mail despertamaria@tjma.jus.br
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Dando sequência à política institucional de manter um diálogo direto e aberto com membros do Judiciário,
discutindo ações que possam trazer melhorias à prestação jurisdicional no Estado, o presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, se reuniu com os juízes e juízas que atuam no Termo
Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís,  distante 25 km de São Luís.

No encontro, ele afirmou que o objetivo da atual gestão é buscar soluções práticas, de forma integrada,
participativa, democrática e transparente, para que as demandas que se apresentam no âmbito do Judiciário
maranhense sejam atendidas de forma adequada e eficiente.

O presidente do TJMA foi recebido pelos juízes e juízas Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Samira Barros Heluy,
Ana Cristina Ferreira Gomes de Araújo, Júlio Prazeres, Antônio Agenor Gomes e João Francisco Gonçalves
Rocha, com os quais compartilhou ideias e projetos institucionais. 

"Conversando com os magistrados e magistradas e servidores e servidoras, é possível perceber as necessidades
de investimento em cada comarca, em cada unidade judicial, dando um direcionamento seguro e correto na
realização de melhorias estruturais", assinalou o presidente do TJMA.

Ele afirmou que tem mantido diálogo permanente com todos os segmentos do Poder Judiciário e não poupará
esforços para implementar os projetos e ações que possam garantir dinamismo à prestação jurisdicional.

Acompanhado do diretor-geral do Tribunal de Justiça do Maranhão, Mário Lobão, o desembargador Lourival
Serejo falou sobre os investimentos que vêm sendo feitos pelo Judiciário, criando novos mecanismos de gestão
com um planejamento estratégico que se adequa às exigências da nova realidade, possibilitando ganhos para a
sociedade e para a Justiça maranhense.

Durante a visita do presidente do TJMA, as magistradas e magistrados apresentaram o Projeto de Lei de doação
- pela Prefeitura local - para construção do novo Fórum de São José de Ribamar e formalizaram - com a
apresentação de dados sobre demandas judiciais - o pedido para criação de mais duas varas criminais e uma
vara cível no Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís.
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) promove, a partir desta segunda-feira (18) até o dia 22 de outubro, a
terceira edição de 2021 do projeto Conciliação Itinerante. Desta vez, a ação acontece no polo de Balsas, no sul
do Estado.

Durante o evento, cidadãos e cidadãs de Tasso Fragoso (18 e 19/10), Fortaleza dos Nogueiras (20 e 21/10),
Sambaíba (22/10) e cidades vizinhas poderão resolver questões processuais (com ação judicial em andamento) 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.

O presidente do Nupemec do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, enfatiza o alcance social do projeto, com
vistas à pacificação dos conflitos. "O projeto Conciliação Itinerante é fruto de investimentos do Poder Judiciário
do Maranhão na garantia de ampliação do acesso à Justiça à população. Faremos mais um grande evento em
benefício da comunidade", 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.

"Nosso intuito é 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 por 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.

Contnue lendo mais em: https://omaranhense.com/polo-de-balsas-recebe-projeto-conciliacao-itinerante/

https://omaranhense.com/polo-de-balsas-recebe-projeto-conciliacao-itinerante/
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário (UMF), coordenada pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, realizou inspeção ordinária nas
unidades prisionais de Imperatriz (PR e UPR), Carolina (UPR) e Balsas (UPR), no período de 4 a 8 de outubro.

As inspeções pretendem avaliar o funcionamento das unidades prisionais, em relação à estrutura física,
administrativa, de saúde, atendimento e outras.

As atividades foram conduzidas pelo juiz coordenador substituto da UMF, Marcelo Silva Moreira, acompanhado
do chefe da Divisão Estrutural Técnica, Dalton Luis Melo e do secretário administrativo Willame Silveira.

"O objetivo dessas inspeções é buscar padronização nas unidades, maior dignidade daqueles que cumprem
penas e melhores condições de trabalho aos servidores e servidoras", informa o juiz Marcelo Silva Moreira.


