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Desembargador retorna Zé Gomes ao cargo de prefeito de
Buriticupu

O prefeito do município de Buriticupu, Zé Gomes, acaba de retornar ao cargo por meio de uma decisão do
Desembargador Jaime Ferreira, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Gomes estava afastado desde o dia 15 de agosto por determinação do juiz Raphael Leite Guedes, titular da 1ª
vara da Comarca de Buriticupu-MA.
A condenação era decorrente de ato de improbidade administrativa transitada e julgada.
Com a decisão desta terça-feira (3) do Des. Jaime o vice-prefeito Ivanildo Santo dos Santos deixa o comando da
cidade.Confira a íntegra da decisão.
Domingos Costa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
05/09/2019 - BLOG DO MINARD 
POSITIVA
Olho d?Água das Cunhãs: TJ reconduz prefeito ao cargo

Pag.: 2

Olho d’Água das Cunhãs: TJ reconduz prefeito ao cargo
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
determinou, ontem (4) a recondução de Rodrigo Araújo de Oliveira ao cargo de prefeito de Olho d’Água das
Cunhãs.

Ele estava afastado do posto desde novembro do ano passado, por decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Maranhão (reveja).

Segundo denúncia do Ministério Público, existem indícios de que um procedimento licitatório pode ter sido
direcionado à empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços. Em tese, ainda de acordo com o MP, as
condutas teriam causado prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

Em seu despacho, o presidente destacou que o prefeito foi afastado “sob o fundamento de ser evitada
reincidência na ‘prática desregrada de condutas irregulares’, bem como para resguardar a moralidade e o
interesse público”.

Ele ponderou, contudo, que como a maioria das denúncias está em fase de recebimento pela Justiça, não há
mais que se falar, agora, em reincidência das práticas.

“Não se pode olvidar que no mesmo DECISUM foi consignado que a maioria das denúncias estão em fase de
recebimento e que deverá haver ampla produção probatória. Sendo assim, em que pese a conduta que está
sendo imputada ao Prefeito afastado nestes autos, considero não haver, a princípio, fundamento consistente a
ensejar, de logo, a medida extrema, ainda que com o intuito de salvaguardar a ordem e moralidade pública”,
despachou.
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Des. J.J retorna prefeito Rodrigo ao comando de Olho d’Agua das
Cunhãs
 

Ele estava afastado do posto desde novembro do ano passado

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
determinou, ontem (4) a recondução de Rodrigo Araújo de Oliveira ao cargo de prefeito de Olho d’Água das
Cunhãs.

Ele estava afastado do posto desde novembro do ano passado, por decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Maranhão (reveja). Segundo denúncia do Ministério Público, existem indícios de que um
procedimento licitatório pode ter sido direcionado à empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços.

Em tese, ainda de acordo com o MP, as condutas teriam causado prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$
874.060,00. Em seu despacho, o presidente destacou que o prefeito foi afastado “sob o fundamento de ser
evitada reincidência na ‘prática desregrada de condutas irregulares’, bem como para resguardar a moralidade e
o interesse público”.

Ele ponderou, contudo, que como a maioria das denúncias está em fase de recebimento pela Justiça, não há
mais que se falar, agora, em reincidência das práticas. “Não se pode olvidar que no mesmo DECISUM foi
consignado que a maioria das denúncias estão em fase de recebimento e que deverá haver ampla produção
probatória.

Sendo assim, em que pese a conduta que está sendo imputada ao Prefeito afastado nestes autos, considero não
haver, a princípio, fundamento consistente a ensejar, de logo, a medida extrema, ainda que com o intuito de
salvaguardar a ordem e moralidade pública”, despachou.

Baixe aqui a íntegra da decisão.
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Olho d’Água das Cunhãs: TJ reconduz prefeito ao cargo
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
determinou, ontem (4) a recondução de Rodrigo Araújo de Oliveira ao cargo de prefeito de Olho d’Água das
Cunhãs.

Ele estava afastado do posto desde novembro do ano passado, por decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Maranhão (reveja).

Segundo denúncia do Ministério Público, existem indícios de que um procedimento licitatório pode ter sido
direcionado à empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços. Em tese, ainda de acordo com o MP, as
condutas teriam causado prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

Em seu despacho, o presidente destacou que o prefeito foi afastado “sob o fundamento de ser evitada
reincidência na ‘prática desregrada de condutas irregulares’, bem como para resguardar a moralidade e o
interesse público”.

Ele ponderou, contudo, que como a maioria das denúncias está em fase de recebimento pela Justiça, não há
mais que se falar, agora, em reincidência das práticas.

“Não se pode olvidar que no mesmo DECISUM foi consignado que a maioria das denúncias estão em fase de
recebimento e que deverá haver ampla produção probatória. Sendo assim, em que pese a conduta que está
sendo imputada ao Prefeito afastado nestes autos, considero não haver, a princípio, fundamento consistente a
ensejar, de logo, a medida extrema, ainda que com o intuito de salvaguardar a ordem e moralidade pública”,
despachou.

Baixe aqui a íntegra da decisão.
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Rigo Teles saúda retorno do desembargador Guerreiro Júnior ao
Tribunal de Justiça

O deputado Rigo Teles (PV) fez uma saudação especial, na sessão desta quinta-feira (5), ao desembargador
Guerreiro Júnior, por haver retomado as atividades no Pleno do Tribunal de Justiça, após enfrentado problemas
de saúde, por alguns meses.

“É uma pessoa que passou por momentos difíceis, mas, com a força de Deus e da Medicina, retornou ao seu lar
e ao trabalho. Ela é o nosso amigo, o desembargador Antônio Guerreiro Júnior, que foi acometido por uma
pneumonia, em novembro do ano passado, quando foi internado, passando mais de dois meses no Hospital UDI,
algumas vezes até na UTI. O quadro era sempre estável, mas não melhorava ou, às vezes, se agravava”, contou.

Por conta disso, o deputado afirmou que o desembargador foi transferido para São Paulo, no dia 22 de maio,
para o Hospital 9 de Junho, sendo recebido pelo médico Dr. David Uip, chefe do Serviço Médico de Infectologia
do Hospital 9 de julho, e o Dr. Ângelo Fernandes, pneumologista.

“Dois grandes médicos, de nomes e renomes nacionais e internacionais. Dr. Davi Uip, infectologista, e Dr.
Ângelo Fernandes, que é o pneumologista e cirurgião torácico do Hospital 9 de Julho e de vários hospitais do
País. Então, o desembargador Guerreiro Júnior foi submetido a seis cirurgias e, graças a Deus, todas as seis
com sucesso. Desde o dia 22 de maio até agora, nesta semana, ele permaneceu internado no hospital, cerca de
quatro meses, aproximadamente, alguns dias também indo para UTI, mas, com a força de Deus e a vontade de
vencer; graças a Deus e à Medicina, ele recebeu alta”, afirmou.

Rigo Teles relatou que o desembargador retornou para São Luis na terça-feira (3) e na quarta-feira (4),
começou a trabalhar. “Aqui em São Luís, ele está aos cuidados do doutor Carlos Macieira, que está interligado
ao Dr. Davi Uip, em São Paulo. E o que é importante é que se trata de uma casa onde todos o receberam de
braços abertos, de mãos dadas, principalmente os desembargadores Antônio Bayma, doutor Jorge Rachid, Jamil
Gedeon, Cleonice Freire, Cleones Carvalho Cunha, Nelma Sarney, Anildes Cruz, e o presidente daquela Casa,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que deu boas vindas e agradeceu ao retorno do
desembargador ao Tribunal de Justiça”, garantiu.

Ele relacionou os demais desembargadores que também saudaram o retorno do colega: Marcelo Carvalho,
Maria das Graças, Paulo Velten, Lourival Serejo, Jaime Ferreira, Raimundo Nonato Magalhães, José Bernardo,
José Froz Sobrinho, José Luís Oliveira de Almeida, Vicente de Paula, Cleber Costa, Raimundo Barros, Ricardo
Duailibe, Marcelino Chaves, Ângela Maria Moraes, João Santana Sousa, José de Ribamar, Tayrone, Luís
Gonzaga de Almeida, José Jorge Figueiredo e José Josemar dos Santos.

De acordo com o deputado, o Tribunal de Justiça recebeu o desembargador Guerreiro Júnior com entusiasmo.
“Doutor Antônio Guerreiro Júnior retornou com saúde ao trabalho e ao Maranhão para dar continuidade ao seu
trabalho na justiça de nosso Estado do Maranhão. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a todos que
rezaram e torceram, que oraram pelo retorno da saúde de nosso amigo desembargador Antônio Guerreiro
Júnior”, finalizou.



Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo Twitter™ e pelo Facebook.
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Município de Paço do Lumiar é obrigado a nomear mais 3
aprovados em concurso público
 

O município de Paço do Lumiar terá que nomear mais três pessoas, aprovadas no famigerado concurso público.
O Des. Antonio Guerreiro Júnior, relator do processo, deu parecer favorável e, de forma indutiva, assim deverá
acontecer mais de de 200 mandados de segurança protocolados por concurseiros que se sentiram lesados com a
possibilidade de anulação do concurso.
De certa forma, podemos dizer que pela coerção do Estado, Paula será obrigada a nomear todos os aprovados,
deixando de seguir uma vontade do prefeito Dutra, que anulou o certame.
Vale a pena aguardar e conferir.

I M A G E N S  E M  
http://netocruz.blog.br/2019/09/05/municipio-de-paco-do-lumiar-e-obrigado-a-nomear-mais-3-aprovados-em-conc
urso-publico/        

O post Município de Paço do Lumiar é obrigado a nomear mais 3 aprovados em concurso público apareceu
primeiro em Neto Cruz.

http://netocruz.blog.br/2019/09/05/municipio-de-paco-do-lumiar-e-obrigado-a-nomear-mais-3-aprovados-em-concurso-publico/
http://netocruz.blog.br/2019/09/05/municipio-de-paco-do-lumiar-e-obrigado-a-nomear-mais-3-aprovados-em-concurso-publico/
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Rigo Teles saúda retorno do desembargador Guerreiro Júnior ao
Tribunal de Justiça
 

O deputado Rigo Teles (PV) fez uma saudação especial, na sessão desta quinta-feira (5), ao desembargador
Guerreiro Júnior, por haver retomado as atividades no Pleno do Tribunal de Justiça, após enfrentado problemas
de saúde, por alguns meses.

“É uma pessoa que passou por momentos difíceis, mas, com a força de Deus e da Medicina, retornou ao seu lar
e ao trabalho. Ela é o nosso amigo, o desembargador Antônio Guerreiro Júnior, que foi acometido por uma
pneumonia, em novembro do ano passado, quando foi internado, passando mais de dois meses no Hospital UDI,
algumas vezes até na UTI. O quadro era sempre estável, mas não melhorava ou, às vezes, se agravava”, contou.

Por conta disso, o deputado afirmou que o desembargador foi transferido para São Paulo, no dia 22 de maio,
para o Hospital 9 de Junho, sendo recebido pelo médico Dr. David Uip, chefe do Serviço Médico de Infectologia
do Hospital 9 de julho, e o Dr. Ângelo Fernandes, pneumologista.

“Dois grandes médicos, de nomes e renomes nacionais e internacionais. Dr. Davi Uip, infectologista, e Dr.
Ângelo Fernandes, que é o pneumologista e cirurgião torácico do Hospital 9 de Julho e de vários hospitais do
País. Então, o desembargador Guerreiro Júnior foi submetido a seis cirurgias e, graças a Deus, todas as seis
com sucesso. Desde o dia 22 de maio até agora, nesta semana, ele permaneceu internado no hospital, cerca de
quatro meses, aproximadamente, alguns dias também indo para UTI, mas, com a força de Deus e a vontade de
vencer; graças a Deus e à Medicina, ele recebeu alta”, afirmou.

Rigo Teles relatou que o desembargador retornou para São Luis na terça-feira (3) e na quarta-feira (4),
começou a trabalhar. “Aqui em São Luís, ele está aos cuidados do doutor Carlos Macieira, que está interligado
ao Dr. Davi Uip, em São Paulo. E o que é importante é que se trata de uma casa onde todos o receberam de
braços abertos, de mãos dadas, principalmente os desembargadores Antônio Bayma, doutor Jorge Rachid, Jamil
Gedeon, Cleonice Freire, Cleones Carvalho Cunha, Nelma Sarney, Anildes Cruz, e o presidente daquela Casa,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que deu boas vindas e agradeceu ao retorno do
desembargador ao Tribunal de Justiça”, garantiu.

Ele relacionou os demais desembargadores que também saudaram o retorno do colega: Marcelo Carvalho,
Maria das Graças, Paulo Velten, Lourival Serejo, Jaime Ferreira, Raimundo Nonato Magalhães, José Bernardo,
José Froz Sobrinho, José Luís Oliveira de Almeida, Vicente de Paula, Cleber Costa, Raimundo Barros, Ricardo
Duailibe, Marcelino Chaves, Ângela Maria Moraes, João Santana Sousa, José de Ribamar, Tayrone, Luís
Gonzaga de Almeida, José Jorge Figueiredo e José Josemar dos Santos.

De acordo com o deputado, o Tribunal de Justiça recebeu o desembargador Guerreiro Júnior com entusiasmo.
“Doutor Antônio Guerreiro Júnior retornou com saúde ao trabalho e ao Maranhão para dar continuidade ao seu
trabalho na justiça de nosso Estado do Maranhão. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a todos que
rezaram e torceram, que oraram pelo retorno da saúde de nosso amigo desembargador Antônio Guerreiro
Júnior”, finalizou.
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José Joaquim reconduz o prefeito de Olho D’ Água das Cunhãs ao
cargo!
 

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos determinou, nesta quinta-feira (05), o retorno de Rodrigo
Araújo de Oliveira ao comando da Prefeitura de Olho d’ Água das Cunhãs.

O prefeito estava afastado após uma ação  por ato de improbidade administrativa. O pedido foi feito pelo
Ministério Público do Maranhão.

Ao julgar o mandado de segurança , o magistrado pontuou que no requerimento da medida cautelar e no
despacho constritivo não foi narrado um único fato contemporâneo a justificar risco real de continuidade
delitiva, considerando, assim, ter havido “juízo de mera probabilidade subjetiva do decisum a quo, fruto de um
indevido exercício de futurologia” (SIC).

Para José Joaquim, afastamento do  prefeito de Olho d”Água das Cunhãs  ocorreu sob o fundamento de ser
evitada reincidência na “prática desregrada de condutas irregulares”, bem como para resguardar a moralidade
e o interesse público.

Ainda no  documento, o magistrado  alegou que como a denúncia passa por fase de análise pela Justiça, não
podendo haver julgar repetição.

“não se pode olvidar que no mesmo DECISUM foi consignado que a maioria das denúncias estão em fase de
recebimento e que deverá haver ampla produção probatória. Sendo assim, em que pese a conduta que está
sendo imputada ao Prefeito afastado nestes autos, considero não haver, a princípio, fundamento consistente a
ensejar, de logo, a medida extrema, ainda que com o intuito de salvaguardar a ordem e moralidade pública”.

Veja aqui o despacho da decisão judicial.
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Zé Gomes volta ao cargo de prefeito de Buriticupu

O prefeito do município de Buriticupu, Zé Gomes, acaba de retornar ao cargo por meio de uma decisão do
Desembargador Jaime Ferreira, do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Gomes estava afastado desde o dia 15 de agosto por determinação do juiz Raphael Leite Guedes, titular da 1ª
vara da Comarca de Buriticupu-MA.A condenação era decorrente de ato de improbidade administrativa
transitada e julgada.Com a decisão desta terça-feira (3) do Des. Jaime o vice-prefeito Ivanildo Santo dos Santos
deixa o comando da cidade.
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TJ DETERMINA RETORNO DE ZÉ GOMES AO CARGO DE PREFEITO
EM BURITICUPU

O desembargador Jaime Ferreiria de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), acolheu embargos de
declaração de concedeu efeito suspensivo a um recurso do prefeito afastado de Buriticupu, Zé Gomes,
determinando seu retorno ao cargo. Eleito em 2016, Zé Gomes foi condenado por improbidade administrativa e
perdeu prazos para recursos. Como a sentença de 1º grau transitou em julgado, ele acabou efetivamente
cassado.

Sua defesa, no entanto, alegou que a perda de prazo para recurso se deu em decorrência da retirada dos autos,
pela Defensoria Pública do Estado (DPE), “no terceiro dia de fluência do prazo recursal, devolvendo-os somente
07 (sete) dias após o ora Embargante interpor embargos de declaração contra a sentença de origem. Desse
modo, a retirada dos autos do cartório judicial pela Defensoria Pública acarretou evidente obstáculo processual,
o que, por si só, revela a tempestividade dos embargos declaratórios opostos contra a sentença de primeiro
grau. Ademais, observo ainda que os embargos declaratórios foram opostos contra a sentença antes mesmo da
devolução dos autos ao cartório judicial pela Defensoria Pública, o que, igualmente, demonstra o equívoco da
decisão a quo que atestou a intempestividade dos embargos declaratórios”, destacou o magistrado.
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Pistoleiro que matou jornalista no MA será julgado este mês no PI

Jhonathan de Sousa, matador de Décio Sá, responde pela morte do corretor de imóveis Fábio Brasil, ocorrida
um mês antes do assassinato do jornalista Maranhense.

O matador do jornalista Décio Sá, o pistoleiro Jhonatan Sousa Silva deve ser julgado em Teresina, capital do
Piauí. Ele responde a um processo pela morte do vendedor de carros, Fábio Brasil. O julgamento está previsto
para acontecer no dia 25 de setembro, na cidade de Teresina.

Atualmente, Jhonatan encontra-se preso no Complexo São Luís no Maranhão, cumprindo a pena de 25 anos de
reclusão pela morte do jornalista Décio Sá. Ele ainda responde também por outros processos na justiça.

O vendedor de carros Fábio Brasil foi executado a tiros em uma das avenidas mais movimentadas da capital
piauiense em março de 2012. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Jhonatan teria
assassinado o vendedor de carros por causa de uma dívida de R$ 70 mil. Os mandantes do crime seriam os
agiotas Gláucio Alencar Miranda e o pai dele José Miranda.
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Programa Teia de Sustentabilidade é lançado na comarca de
Mirinzal e visa fechamento de lixão

O fechamento do “lixão” do município de Mirinzal é um dos desafios assumidos pelo Programa Teia de
Sustentabilidade, lançado na comarca, na última sexta-feira (30), durante audiência pública realizada no salão
da Igreja Batista. Mais de 200 pessoas participaram do evento.

A Teia de Sustentabilidade de Mirinzal terá o mesmo formato da Teia de Itapecuru-Mirim, que tem como
propostas: o Projeto “Lixo Zero”; a implantação da Coleta Seletiva Solidária e Ecopontos; efetivação da coleta
de resíduos sólidos; a valorização dos resíduos; a criação e fortalecimento da Cooperativa de Catadores
Recicláveis e a valorização dos catadores de materiais recicláveis; a educação ambiental; a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.
 
O presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJMA, desembargador Jorge Rachid,
parabenizou a população pela participação na audiência, demonstrando o interesse e a preocupação com o meio
ambiente.

“A sustentabilidade é um compromisso de todos e é isso que essa audiência pública demonstra com a
participação de representantes de vários segmentos”, frisou, citando a parceria com o Ministério Público, por
meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim e Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural do Ministério Público do Estado do Maranhão, além da Vara de Interesses
Difusos da Comarca da Grande Ilha.

A juíza Mara Pessoa, diretora do Fórum da comarca de Mirinzal, destacou a existência de duas ações propostas
pelo Ministério Público, referentes ao lixão da cidade. Ela observou que o programa da Teia é uma forma de
amenizar a situação enfrentada pela população local, ao reunir órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa
privada, com os mesmos objetivos de proteger e recuperar o meio ambiente.

A coordenadora da Teia de Sustentabilidade em Itapecuru-Mirim, a magistrada Mirella Freitas (titular da 2ª
Vara de Itapecuru), explanou sobre as experiências e ações já implantadas na comarca, a exemplo da
implantação da coleta seletiva nas residências e da mobilização nas escolas por meio da educação ambiental,
tendo como resultado a coleta de 8 toneladas de resíduos sólidos.

Os magistrados Douglas da Guia (diretor do Fórum de Cururupu) e Alistelman Filho (diretor do Fórum de
Bacuri) reforçaram a necessidade de medidas socioambientais de forma coletiva, sinalizando a implantação da
Teia de Sustentabilidade nas comarcas em que trabalham.

O presidente da Câmara, vereador Dirceu Ribeiro, anunciou, durante a audiência, a aprovação de um projeto de
Lei de Coleta Seletiva pelo Legislativo Municipal.

A primeira-dama, Renize Barbosa, e o secretário de Meio Ambiente e Turismo, Lusivaldo Sá, evidenciaram as
possíveis melhorias trazidas pelo trabalho em conjunto e a aproximação com o Poder Judiciário.



LIXO ZERO
A comunidade Quilombola Graça de Deus, distante 11km do Centro da cidade, que possui cerca de 40 famílias,
será o local onde funcionará o projeto-piloto “Lixo Zero”, que consiste na destinação ambientalmente adequada
de todo resíduo produzido no local. Os moradores também serão sensibilizados para que a produção dos
resíduos seja reduzida.

Para o líder comunitário, Inácio Ribeiro, o aprendizado com o tratamento dos resíduos é uma forma de agregar
mais conhecimento e geração de renda para as famílias quilombolas e a sociedade de uma forma geral.

O evento contou, ainda, com a presença do secretário Municipal de Educação, Willian Costa, do representante
da OAB, em Mirinzal, Armstron Lemos, e do tenente da Polícia Militar, Marcos Correia.
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Zé Gome consegue liminar no TJ-MA e retorna ao cargo de prefeito
de Buriticupu.

Afastado do cargo de prefeito de Buriticupu-MA, pela justiça, acusado de ter cometido crime de improbidade,
segundo denúncia do MP-MA Ministério Público do Maranhão, José Gomes Rodrigues conseguiu na tarde da
última terça-feira(03) uma importante vitória no TJ-MA Tribunal de Justiça do Maranhão.

 Após negar dois recursos da defesa de José Gomes Rodrigues, o Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
acolheu um embargo e determinou o imediato retorno de JOSÉ GOMES RODRIGUES ao cargo de prefeito
municipal de Buriticupu.

“Oficie-se ao Presidente da Câmara Municipal para imediato cumprimento desta decisão, sob pena de crime de
responsabilidade, servindo esta como mandado judicial”. Terminou Dr. JAIME

Confira AQUI a íntegra da decisão
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Mais sustentável

O programa “Teia de Sustentabilidade”, do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi lançado no município de
Mirinzal.
O programa tem o mesmo formato do de Itapecuru-Mirim, que tem como propostas o projeto “Lixo Zero”, a
implantação da Coleta Seletiva Solidária e Ecopontos, efetivação da coleta de resíduos sólidos e a valorização
dos resíduos, entre outras.
A comunidade quilombola Graça de Deus, distante 11km do centro da cidade, com cerca de 40 famílias, será o
local onde funcionará o projeto-piloto “Lixo Zero”, que consiste na destinação ambientalmente adequada de
todo resíduo produzido no local.
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Eleição no TJ

A eleição para a nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão vai acontecer somente em abril.
Entretanto, já há articulações para a formação de chapas.
O desembargador Marcelo Carvalho, atual corregedor-Geral de Justiça, vai ser uma dos candidatos a presidente
do TJ em 2020.
Ele deve ter como adversária a desembargadora Nelma Sarney, que, pela tradição que vinha sendo usada no
tribunal, deveria ter sido a presidente eleita no último biênio.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS
05/09/2019 - SITE O PROGRESSO 
POSITIVA
Balcão de Renegociação de Dívidas do TJMA movimenta mais de R$ 3,6 milhões

Pag.: 16

Balcão de Renegociação de Dívidas do TJMA movimenta mais de R$
3,6 milhões

A sétima edição do projeto "Balcão de Renegociação de Dívidas", em São Luís, movimentou o montante de R$
3.607.022,75 (valor original) em acordos financeiros envolvendo empresas, instituições e cidadãos. A iniciativa
foi do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão e ocorreu no período de 26 a 30 de
agosto, no Rio Anil Shopping.
Foram registrados mais de 3.189 atendimentos presenciais, que resultaram em negociações num valor final de
R$ R$ 1.609.142,51, com um percentual médio de descontos de 55,39%.
Além desse total, foram realizados também 197 atendimentos pela equipe de conciliadores da Justiça,
referentes a agendamentos de sessões de conciliação em Centros de Solução de Conflitos de São Luís. Os
valores somam R$ 308.210,77 (dívidas originais).
O "Balcão de Renegociação de Dívidas" integra o projeto 'Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos
Direitos', desenvolvido pelo Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, com a finalidade de estimular o diálogo
entre consumidores em situação de inadimplência e instituições credoras, com vistas à renegociação de dívidas.
CONTINUIDADE - O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida,
garantiu que o Judiciário maranhense continuará desenvolvendo projetos na modalidade do Balcão, buscando
incentivar o diálogo, a conciliação e a pacificação social.
"Estamos convictos de que a conciliação é o melhor caminho para solucionar os conflitos dos cidadãos,
especialmente em nossa sociedade, que encontra-se altamente endividada. Nesse sentido, continuaremos
investindo nos meios consensuais de solução de conflitos, inclusive digitais, com vistas à pacificação social",
frisou.
O desembargador atribuiu o sucesso do evento à mudança de cultura da sociedade, que tem valorizado cada vez
mais a solução de demandas por meio do diálogo e conciliação, diante do atual cenário de crise econômica.
AVALIAÇÃO - O coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos, juiz Alexandre Abreu, avaliou positivamente os
resultados do Balcão, que, segundo ele, cumpre uma missão social pedagógica.
"O balanço desta edição foi bastante positivo, com ganhos imensuráveis para a Justiça, instituições e,
principalemente, os cidadãos, que tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento e as vantagens da
conciliação, da negociação direta com as empresas, inclusive via plataformas digitais. Dessa forma, o projeto
vem cumprindo sua função pedagógica junto à sociedade", pontuou o magistrado, agradecendo o apoio dos
parceiros para o êxito do projeto.
PLATAFORMA - Os dados oficiais do Balcão evidenciam o uso expressivo da plataforma digital consumidor.gov
pela população, nesta edição. Durante o evento, além das negociações presenciais, foram registradas propostas
de acordo com empresas cadastradas na plataforma pública - do Ministério da Justiça - que contabilizaram o
valor (original) de R$ 772.972,95, em 413 atendimentos.
As instituições possuem um prazo de 20 dias úteis, após o envio das tentativas de acordos, para confirmar as
negociações ou propor outras. Mais de 500 empresas estão disponíveis aos cidadãos na plataforma eletrônica.
"Os dados demonstram que a sociedade maranhense está se familiarizando, cada vez mais, com os recursos
tecnológicos voltados para o tratamento adequado de conflitos, que oferecem praticidade e agilidade às
negociações realizadas", frisou o magistrado Alexandre Abreu.
OPORTUNIDADE - A iniciativa da Justiça maranhense em promover o Balcão de Renegociação de Dívidas foi
elogiada pelos cidadãos que participaram do evento.
"Esse projeto é muito importante para a população maranhense, afinal, existe muita gente endividada em nosso
estado, em nosso país. É gratificante ver a Justiça intermediando essas questões e se aproximando mais dos
cidadãos", disse o aposentado Délcio de Castro Barros.
Délcio Barros, residente em Guimarães (MA), soube do evento pela TV e veio, rapidamente, a São Luís para
aproveitar a oportunidade e tentar solucionar questões antigas com a Cemar e a Caema, referentes a contas
antigas, deixadas em aberto por um inquilino que alugou uma casa de sua propriedade.



SENSIBILIZAÇÃO - Aos cidadãos que não puderam participar do evento, a coordenação informa que tem
realizado um trabalho de sensibilização junto às empresas e instituições parceiras para a prorrogação, em suas
respectivas sedes, das vantagens oferecidas durante a semana do Balcão.
Algumas das empresas que se comprometeram com a continuidade das facilidades foram: Caixa, Caema, Cemar,
Bradesco
PARCEIROS - Participaram desta edição: Banco Bradesco, Cemar, Caema, Caixa Econômica, Oi, Lojas Gabryella,
Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), Facam e Ceape.
BALANÇO - Dados divulgados pelo Núcleo de Solução de Conflitos, em dez edições anteriores do Balcão -
realizadas em São Luís (6) e nas comarcas de Imperatriz, Santa Inês, São José de Ribamar e Timon - registram a
marca de 25 mil atendimentos, 47 milhões (débitos originais) que resultaram em R$ 29 milhões em débitos
renegociados, com uma média de descontos de 37,5%. 
(Amanda Campos - TJMA)
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TJMA escolhe novos juízes para completar quorum nos julgamentos

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) escolheu, por sorteio, em Sessão Plenária Administrativa nesta
quarta-feira (4), sete juízes do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha, que deverão compor quorum
no Plenário, Câmaras Reunidas e Isoladas, quando houver impedimento ou suspeição de desembargador.
Foram sorteados os magistrados Mário Márcio de Almeida Sousa (juiz auxiliar), Lúcia Helena Barros Heluy da
Silva (2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), Francisco Ferreira de Lima (juiz auxiliar),
Raul José Duarte Goulart Júnior (juiz auxiliar), Jairon Ferreira de Morais (juiz auxiliar), Gladiston Luís
Nascimento Cutrim (1º suplente) e Marco Aurélio Barrêto Marques (2º suplente).
Haverá, ainda, convocação quando - em razão de licenças para tratamento de saúde ou ausências eventuais -
houver possibilidade de não realização de sessão do Plenário por falta de quorum.
Quando houver necessidade de quorum, a chamada será feita por ordem do sorteio, que nesse caso inicia com
Mário Márcio de Almeida Sousa (juiz auxiliar). (Comunicação Social do TJMA)


