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Des. Cleones ganha colar…

Um dos desembargadores mais respeitados do TJ-MA, Cleones  é presidente da Coordenadoria Estadual da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEMULHER).

Desembargador Cleones Cunha, de toga, usando algumas das medalhas que recebeu pelos bons serviços
prestados à Justiça e à cidadania, na sua trajetória como desembargador do TJMA.
Desembargador Cleones Cunha, de toga, usando algumas das medalhas que recebeu pelos bons serviços
prestados à Justiça e à cidadania, na sua trajetória como desembargador do TJMA.

Nesta segunda-feira (29), O desembargador Cleones Carvalho Cunha, do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), foi agraciado com o “Colar do Mérito Eleitoral Paulista”, na categoria Especial Homenagem, durante
sessão solene, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE-SP no Youtube.

De acordo com o presidente do TRE/SP, desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, a
homenagem é “uma manifestação formal do reconhecimento por seus méritos e relevantes serviços prestados à
vivência democrática e ao processo eleitoral em todos os seus desdobramentos”.

A entrega da comenda – que será enviada por correio tradicional – foi comunicada ao desembargador Cleones
Cunha por meio do Ofício TRE/SP nº 1854/2021, do dia 18 de novembro de 2021.
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ADVOGADO LUÍS AUGUSTO GUTERRES CONDECORADO PELO
TJMA
 

O advogado maranhense; escritor e membro ativo da Academia Maranhense de Letras Jurídicas (Cadeira No.
15); Conselheiro Federal e Estadual da OAB-MA em vários mandatos; Luis Augusto Guterres recebeu do
Tribunal de Justiça do Maranhão a honrosa medalha "Desembargador Antônio Rodrigues Velozzo" na última
sexta - feira (19.11).

A condecoração vem reconhecer uma vida dedicada à prática da justiça através da advocacia, com mais de 40
anos de serviços. O nome de Luís Augusto Guterres foi indicado pelo Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf e
aprovado por unanimidade pela corte do TJMA.

Mesmo exercendo há 44 anos a advocacia de forma dedicada; Luís Augusto Guterres ainda conserva a paixão
pelo Direito com a mesma intensidade e interesse que tinha quando frequentava os bancos da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Maranhão.

Outro ilustre homenageado com a honraria foi o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux; que recebeu a Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes - a
mais alta comenda do Poder Judiciário maranhense. A honraria foi entregue pelo desembargador Raimundo
Barros. O ministro também recebeu do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, a Medalha
Comemorativa dos 200 anos da Corte Maranhense - a terceira mais antiga do país.
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Conheça o artista plástico maranhense Lucas Luciano que pinta
com os pés e com a boca
 

 

SÃO LUÍS – Talento, arte e superação. Essas são algumas das atribuições mais evidentes do artista plástico
Lucas Luciano, de 19 anos, que está com suas obras expostas na Galeria Celso Antônio de Menezes, hall do
Fórum Des. Sarney Costa, em São Luís.

Lucas Luciano nasceu com Artrogripose Múltipla Congênita, que lhe causou má formação nos membros
superiores e inferiores. Natural do município de Lago da Pedra, distante 312 km de São Luís, além de pintar, o
artista também escreve com os pés, tem habilidades com a bola de futebol, fazendo embaixadinhas, e toca
teclado com sua banda de música gospel.

"Costumo passar temporadas pintando com os pés; depois mudo para a pintura com a boca, para ficar
exercitando as duas formas”, conta Lucas Luciano, que é o único maranhense a integrar a Associação de
Pintores com os Pés e Boca, que reúne mais de 800 membros em 75 países.

Lucas Luciano, atualmente, está no 6º período do curso de designer. O artista plástico disse que despertou o
interesse pela pintura ainda na primeira infância quando, ao participar de uma ação social no hospital onde
fazia exames de rotina, viu crianças brincando com tinta e papel.

Aos sete anos também mostrou interesse pela música, ganhando o primeiro teclado aos 13. A família mudou da
cidade natal para São Luís para que o filho pudesse estudar e se dedicar à pintura. Na capital, ele concluiu o
ensino médio aos 16 anos.

É no ateliê em casa que ele pinta e todas as telas são publicadas na internet. As dez obras que Lucas levou para
a exposição no abordam temáticas variadas, em que ele utiliza as técnicas acrílica e óleo sobre tela. São telas
que retratam casarões de São Luís, animais, paisagens e flores.

“Uso minha arte para mostrar para as outras pessoas com deficiência, principalmente crianças e adolescentes,
que é possível fazer arte independente de qualquer deficiência ou limitação física”, disse o artista plástico.

Assistência a pessoa com deficiência

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) instituiu o Núcleo Permanente de Inclusão e Acessibilidade de
Pessoa com Deficiência, com atribuições de propor e acompanhar a implementação de novas tecnologias
assistivas que promovam a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência na área arquitetônica, de
comunicação, digital e tecnológica.



O órgão atua também, em conjunto com as unidades competentes do Judiciário, e por deliberação da Comissão
Permanente, na realização de ações de conscientização e capacitação de servidores, terceirizados e estagiários,
com o fim de garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Homenagem para o des. Cleones

 

Mais uma vitória foi conquistada nesta semana pelo desembargador Cleones Carvalho Cunha, do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA). O magistrado foi agraciado, ontem, com o Colar do Mérito Eleitoral Paulista, na
categoria Especial Homenagem, durante sessão solene, realizada pela plataforma Zoom, com transmissão ao
vivo pelo canal do TRE-SP no YouTube.

De acordo com o presidente do TRE/SP, desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, a
homenagem é “uma manifestação formal do reconhecimento por seus méritos e relevantes serviços prestados à
vivência democrática e ao processo eleitoral em todos os seus desdobramentos”.

Durante o evento, diversas autoridades – dentre ministro, juízes e desembargadores – foram homenageadas
com o Colar do Mérito Eleitoral Paulista, na categoria Especial e na categoria Juízes do TRE-SP; além de
servidores e servidoras, com a Medalha Ministro Mário Guimarães.

Trajetória do magistrado

O desembargador Cleones Cunha assumiu o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA) no dia 18 de
dezembro de 2017, como corregedor; e em 26 de fevereiro de 2019, como presidente da Corte, cujo biênio foi
encerrado no dia 16 de maio de 2020.

Durante a sua gestão, adequou o plano estratégico em consonância com a Estratégia Nacional do Poder
Judiciário, incluindo suas próprias metas e indicadores para o período 2015-2020. E promoveu várias reuniões
para a formulação dos indicadores e ações/projetos, observando as recomendações do Tribunal de Contas da
União (TCU).

Outra importante ação desenvolvida, durante a sua trajetória no TRE/MA, foi o Plano Integrado para as Eleições
2020, elaborado de forma ampla e participativa. Cleones foi também presidente do Colégio de Presidentes dos
Tribunais Regionais Eleitorais e vice-presidente do Colégio de Corregedores Nacionais. Atualmente, o
magistrado é presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.
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Conheça Lucas Luciano, artista plástico maranhense que pinta com
os pés e com a boca

Jovem nasceu com Artrogripose Múltipla Congênita, que lhe causou má formação nos membros superiores e
inferiores.
Por: G1 MA | Data: 30/11/2021 03:37 - Atualizado em 30/11/2021 03:37
Compartilhar 

Conheça Lucas Luciano, artista plástico maranhense que pinta com os pés e com a boca — Foto:
Reprodução/Redes sociais/Lucas Vieira/g1
A inclusão social se misturou com arte em uma exposição na Galeria Celso Antônio de Menezes, hall do Fórum
Desembargador Sarney Costa, em São Luís. Nesse espaço, um artista plástico de 20 anos expos telas pintadas
com os pés e com a boca. Lucas Luciano nasceu com Artrogripose Múltipla Congênita, que lhe causou má
formação nos membros superiores e inferiores.

"Costumo passar temporadas pintando com os pés; depois mudo para a pintura com a boca, para ficar
exercitando as duas formas”, conta Lucas Luciano, que é o único maranhense a integrar a Associação de
Pintores com os Pés e Boca, que reúne mais de 800 membros em 75 países.

O artista, que completa 20 anos no próximo mês de dezembro, nasceu no município de Lago da Pedra, a 312 km
de São Luís. Além da pintura ele também escreve com os pés, tem habilidades com a bola de futebol, fazendo
embaixadinhas, e toca teclado com sua banda de música gospel.

O jovem artista disse que despertou o interesse pela pintura ainda na primeira infância quando, ao participar de
uma ação social no hospital onde fazia exames de rotina, viu crianças brincando com tinta e papel. Aos sete
anos também mostrou interesse pela música, ganhando o primeiro teclado aos 13. A família mudou da cidade
natal para São Luís para que o filho pudesse estudar e se dedicar à pintura. Na capital, ele concluiu o ensino
médio aos 16 anos; no ano seguinte ingressou na faculdade de designer e atualmente está no 6º período do
curso.

É no ateliê em casa que ele pinta e todas as telas são publicadas na internet. As 10 obras que Lucas levou para
a exposição no abordam temáticas variadas, em que ele utiliza as técnicas acrílica e óleo sobre tela. São telas
que retratam casarões de São Luís, animais, paisagens e flores.

“Uso minha arte para mostrar para as outras pessoas com deficiência, principalmente crianças e adolescentes,
que é possível fazer arte independente de qualquer deficiência ou limitação física”, disse o artista plástico.

Assistência a pessoa com deficiência

O TJMA instituiu o Núcleo Permanente de Inclusão e Acessibilidade de Pessoa com Deficiência, com atribuições
de propor e acompanhar a implementação de novas tecnologias assistivas que promovam a acessibilidade e a
inclusão das pessoas com deficiência na área arquitetônica, de comunicação, digital e tecnológica.



O órgão atua também, em conjunto com as unidades competentes do Judiciário, e por deliberação da Comissão
Permanente, na realização de ações de conscientização e capacitação de servidores, terceirizados e estagiários,
com o fim de garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Conciliação Itinerante resolve conflitos da população de Coroatá
 

 

Foi aberta nesta segunda (29), em Coroatá, a 5ª edição de 2021 do projeto Conciliação Itinerante. O evento é
promovido pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (Nupemec/TJMA), presidido
pelo desembargador José Luiz Almeida.

A ação acontecerá até quinta-feira (2/12), na comarca, no Fórum Desembargador José Menezes Júnior (Rua
Gonçalves Dias, s/n, Centro). Na sexta (3/12), será a vez da população de Peritoró (3/12) receber o evento.

Na oportunidade, a população poderá resolver questões processuais (com ação judicial em andamento) e
pré-processuais (sem ação judicial), de forma rápida e simples, tais como: divórcio, pensão alimentícia, coleta
de material para exame de DNA, renegociação de dívidas, problemas de vizinhança, acesso a plataformas
digitais de conciliação, dentre outras.

O coordenador do Nupemec do TJMA, juiz Alexandre Abreu, enfatiza a relevância social da iniciativa. "O intuito
do projeto conciliação itinerante é aproximar o Poder Judiciário da sociedade – em especial as pessoas com
dificuldade de acesso ao sistema de Justiça – e resolver seus problemas, de forma ágil, simples e pacífica",
pontuou. 

De acordo com o magistrado, audiências cíveis, sobretudo envolvendo empréstimos bancários e questões da
área de Família, mobilizam o primeiro dia do evento em Coroatá. Alexandre Abreu ressalta que a realização de
sessões presenciais e híbridas (com uma parte presente e a outra participando por meio de videoconferência,
com uso de aparelho celular), durante o projeto, tem contribuído para o aumento da busca por soluções
consensuais pela população, em virtude das facilidades oferecidas.

O juiz Alexandre Abreu acrescenta que o Nupemec do TJMA pretende elaborar materiais pedagógicos (cartilhas
e vídeos) voltados para a orientação de cidadãos e cidadãs, antes das audiências, tendo em vista o
desconhecimento da população sobre alguns conceitos jurídicos, tais como guarda compartilhada e capacidade
de obrigação, particularmente no pagamento de pensão alimentícia ou renegociação de dívidas, dentre outros
temas.

RODA DE CONVERSA 

Durante a abertura da semana de itinerância em Coroatá, a Secretaria da Mulher promoveu, no mesmo local,
no Fórum da comarca, uma roda de conversa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Enquanto
aguardavam o início de suas audiências, homens e mulheres foram informados sobre os principais tipos de
violência que a lei reprime e as medidas de proteção.

MEDIDAS PREVENTIVAS



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

LOCAIS DE ATENDIMENTO

Coroatá – 29/11 a 2/12, das 8h às 17h30, no Fórum Desembargador José Menezes Júnior (Rua Gonçalves Dias,
s/n, Centro);

Peritoró - 3/12, das 8h às 17h30, na Secretaria Municipal de Assistência Social (Travessa Sete de Setembro,
102b, Filipinho).

COMO PARTICIPAR

Para participar de uma sessão de conciliação durante o projeto, o cidadão ou cidadã - com ou sem ação judicial
em andamento – 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).

A secretária da Coordenação de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, Ana Larissa Serra, informa que
as pessoas (partes) que possuírem processos em andamento nas comarcas 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.

PLATAFORMA

Durante o projeto, 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).


