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O Tribunal de Justiça do Maranhão – por meio do Núcleo de Solução de Conflitos (Nupemec/TJMA) – irá realizar
a XV Semana Nacional de Conciliação (SNC), no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, no
Estado. Durante o evento, cidadãos poderão resolver as mais diversas questões de forma rápida e simples. 

A abertura oficial da Semana Nacional de Conciliação, no Maranhão, acontecerá na segunda-feira (30), às 10h,
pelo Youtube do TJMA (/tjmaoficial).

Promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais, a iniciativa visa
incentivar a solução de questões por meio do diálogo, do acordo, com vistas à pacificação social. A edição deste
ano terá como tema "Conciliação: menos conflito, mais resultado".

O presidente do Nupemec do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, enfatiza o alcance social da iniciativa.
"Faremos um grande evento em parceria com instituições e empresas em benefício da população maranhense,
respeitando todas as medidas preventivas em relação à Covid-19. Queremos incentivar a cultura do diálogo, do
empoderamento das partes, da conciliação e da pacificação, junto à sociedade, pois este é o melhor caminho
para a resolução dos conflitos", pontuou o desembargador.

SERVIÇOS

Durante a SNC 2020, os cidadãos poderão solucionar demandas processuais, em qualquer estágio (fase inicial,
em instrução, com sentença, com recurso no Tribunal, em fase de cumprimento de sentença – execução) e
demandas pré-processuais (sem ação judicial), desde que haja interesse de ambas as partes do conflito pela
realização de acordo homologado judicialmente.

Podem ser resolvidas questões cíveis e de família, tais como: divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de
paternidade, guarda de filhos, divisão de bens; problemas de vizinhança; negociação de dívidas, inclusive com a
possibilidade de pagamento com cartão de crédito; além de acesso a plataformas digitais de solução e conflitos.

NOVIDADES

Esta edição do evento em São Luís irá contar com algumas novidades, com outros recursos e estratégias, para
agilizar o atendimento à população. Uma delas será a Central de Conciliação por Videoconferência do TJMA, em
funcionamento no 2º Centro de Solução de Conflitos do TJMA, na Rua do Egito, que atenderá demandas dos
cidadãos de todo o Estado; postos de videoconferência em centros da capital; serviço itinerante na Comarca da



Ilha de São Luís; além de mutirão para tentar resolver processos referentes ao Concurso da Polícia Militar,
instituído pelos Editais nº 3/2012 e nº 1/2017.

O magistrado coordenador do Nupemec, Alexandre Abreu, explica que as novidades buscam atender aos
anseios dos cidadãos, diante da expectativa de um volume significativo de demandas extraprocessuais (sem
processos em andamento) durante a SNC 2020.

C O N T I N U E  L E N D O
EM https://omaranhense.com/cidadaos-poderao-solucionar-conflitos-na-semana-nacional-de-conciliacao/
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O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Ricardo Duailibe, será agraciado com a Medalha
Ministro Célio Silva, em solenidade que acontecerá no Tribunal Superior Eleitoral, no dia 14 de dezembro, às
15h, no VII Encontro Nacional dos Juristas.

A escolha se deu pelo trabalho honroso realizado pelo magistrado perante o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Maranhão (TRE/MA), especialmente, pelo fortalecimento da justiça eleitoral e da democracia
brasileira.

PERFIL

O desembargador Ricardo Duailibe bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em junho
de 1979. Em sua atuação como advogado, teve participação ativa perante o Conselho Seccional da OAB no
Maranhão, como Conselheiro e como membro do seu Tribunal de Ética.

Foi fundador e presidente do Instituto dos Advogados do Maranhão - IAM e, após 35 anos de ininterrupta
atividade advocatícia, foi nomeado desembargador, em 9 de agosto de 2013, na vaga do Quinto Constitucional,
reservada à classe dos advogados. Atualmente, é membro da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

Em fevereiro de 2017, foi eleito membro efetivo do TRE/MA pelo TJMA. No período de 23 de fevereiro a 17 de
dezembro de 2017 exerceu a função de Corregedor Regional Eleitoral do Maranhão. Foi presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, no período de 18 de dezembro de 2017 a 23 de fevereiro de 2019.


