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Wellington participa de reunião com manifestantes de Alcântara e
comissão do TJ

Wellington participa de Audiência com Comissão do TJ e manifestantes de Alcântara|

O deputado estadual Wellington do Curso (PPS) participou de uma audiência com a Comissão do Poder
Judiciário do Maranhão e representantes dos manifestantes da cidade de Alcântara. A reunião, que foi um
desdobramento da Audiência Pública realizada no último dia 11, aconteceu no Fórum de Alcântara e contou
com a desembargadora Nelma Sarney e José Américo, representando a Corregedoria da Justiça do Estado; e
Marco Forte, representando a Defensoria Pública; e, ainda, com representantes dos manifestantes da cidade e
familiares da jovem Naíres, que faleceu no último dia 30.

Na ocasião, discutiu-se sobre a atual situação da Comarca de Alcântara que, segundo relatos dos manifestantes,
encontra-se omissa quanto à resposta processual que é devida à sociedade. Tais relatos foram tomados a termo
pela Comissão da Corregedoria do TJ-MA, indo ao encontro da análise de dados do movimento processual da
Comarca de Alcântara já feita anteriormente.

Enfatizou-se, ainda, a possibilidade de se substituir o magistrado titular da Comarca, embora o juiz seja
inamovível.

Durante a reunião, a comissão que estava representando os manifestantes de Alcântara ressaltou que um dos
motivos que indignou a população foi a "omissão" por parte do juiz titular, além da lentidão anormal que
permeia os processos daquela Comarca.

Após ouvir o pronunciamento da Corregedoria, o deputado Wellington destacou que o seu objetivo maior é
estabelecer a conciliação entre os alcantarenses e o Poder Público, bem como atenuar as atuais violações de
direito alegadas pela população.

"Temos acompanhado as manifestações na cidade de Alcântara desde o início e algumas das reivindicações
fazem referência à comarca da cidade. Sabemos sim que o Judiciário está, como um todo, sobrecarregado, mas
sabemos também que a sociedade tem direito à resposta processual. Por isso, ressalta-se a importância do
diálogo e, assim, a relevante iniciativa do Judiciário ao dispor a Corregedoria do TJ-MA para ouvir a população
de Alcântara. Enfatiza-se sobretudo o real objetivo de tal audiência: ouvir a população", declarou.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
15/08/2015 - IMIRANTE.COM - NOTÍCIAS
POSITIVA
(Publicado em 14.08.15) Judiciário se prepara para ouvir a comunidade de Carutapera em audiência pública

Pag.: 2

Judiciário se prepara para ouvir a comunidade de Carutapera em audiência pública

CARUTAPERA - Os preparativos para audiência pública que acontece, na próxima sexta-feira (21), na comarca
de Carutapera já estão quase finalizados. A informação é do juiz Alexandre Mesquita, titular da Vara Única da
Comarca, que presidirá os trabalhos da reunião que pretende debater com autoridades locais e estaduais os
problemas relacionados à segurança e à situação dos presos encarcerados no município. A audiência acontece
no Ginásio Moacir Heráclito dos Remédios (Centro), a partir das 10h.

Situada no na Mesorregião Região Oeste do Maranhão, só há um caminho por terra para se chegar à cidade de
Carutapera, que tem uma população estimada de 23 mil habitantes (IBGE 2014). Outra alternativa de entrada e
saída é pela Foz do Rio Gurupi, que também se confunde com um braço de mar, por onde se pode acessar o
município de Viseu, no Estado do Pará.

Essas características, típicas de cidade pequena, poderiam retratar uma sociedade mais pacata, todavia não é o
que ocorre. De acordo com informações da Secretaria da Vara Única da Comarca de Carutapera, tem crescido o
número de processos que envolvem crimes de furto e roubo, tráfico de drogas, contra a vida e aqueles em que
as vítimas são mulheres e crianças, o que envolve casos de agressão, abuso e estupro.

Na Comarca de Carutapera tramitam cerca de 2 mil processos e a distribuição média mensal é de cerca de 120
novas ações.

A situação prisional das pessoas encarceradas também será discutida durante o evento, uma vez que a cidade
conta com uma população carcerária de 60 presos onde só caberiam 12, de acordo com informações repassadas
pela secretaria. O local também é inadequado, já que os presos ficam custodiados em celas de delegacia.

Assim como vem acontecendo em Pinheiro, que também realizará mais uma audiência pública no próximo dia
20 de agosto, o Judiciário está promovendo a mobilização com a finalidade de traçar estratégias comuns para
uma atuação mais eficiente dos órgãos de Justiça. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Carutapera.

Projeto

O juiz Alexandre Mesquita vem realizando uma série de reuniões em escolas e públicos, onde tem debatido uma
série de questões de interesse da comunidade local. Essa proposta faz parte do projeto Justiça na Escola,
implantado pelo magistrado na comarca e que conta com o apoio da Secretaria de Educação Municipal.


