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Morre o pai da desembargadora Nelma Sarney

Morreu neste domingo, o pai da desembargadora Nelma Sarney, o senhor Telmo Mendes. Ele tinha 89 anos e
possuía comorbidades, mas acabou sendo infectado pelo novo Coronavírus e acabou sendo mais uma vítima da
covid-19.

Telmo Mendes era empresário, deixa 8 filhos e vários netos, assim como bisnetos.

Ele será enterrado no Cemitério do Gavião, junto a sua ex-esposa com teve 7 dos seus 8 filhos. Atualmente
Telmo Mendes estava casado.
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TJMA: NOTA DE PESAR

O Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival Serejo, em nome dos demais
desembargadores membros da Corte, vem externar profundo pesar pelo falecimento do pai da desembargadora
Nelma Sarney Costa, o senhor Telmo da Silva Mendes, 89 anos de idade, ocorrido neste domingo (24/05).

O Desembargador Lourival Serejo solidariza-se com a família, desejando conforto e serenidade, em momento
tão difícil de imensurável perda, ao tempo em que presta condolências e expressa os mais sinceros pêsames.

Desembargador Lourival Serejo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
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Morre Telmo Mendes, pai da desembargadora Nelma

 

Faleceu neste domingo, 24, em São Luís, Telmo da Silva Mendes, de 89 anos, pai da desembargadora Nelma
Sarney.

Telmo há muito tempo vinha lutando contra uma série de problemas de saúde, e, como pertencia ao grupo de
risco, havia feito teste recente de coronavírus, que deu negativo.

Por orientação das autoridades, como medida de evitar aglomeração para conter a propagação da Covid-19, o
velório será reservado a poucos familiares.

Ao tomar do conhecimento da morte de Telmo Mendes, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Lourival Serejo, emitiu Nota de Pesar em nome do TJMA.

“O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Desembargador Lourival Serejo, em nome dos demais
desembargadores membros da Corte, vem externar profundo pesar pelo falecimento do pai da desembargadora
Nelma Sarney Costa, o senhor Telmo da Silva Mendes, 89 anos de idade, ocorrido neste domingo (24/05).

O Desembargador Lourival Serejo solidariza-se com a família, desejando conforto e serenidade, em momento
tão difícil de imensurável perda, ao tempo em que presta condolências e expressa os mais sinceros pêsames”.

Desembargador Lourival Serejo

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
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APÓS SOLICITAÇÃO DA OAB MARANHÃO, TJMA REGULA
ATENDIMENTO NO 2º GRAU

A pedido da OAB Maranhão, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), como forma de regulamentar o
atendimento na Justiça de segundo grau, está disponibilizando o Gabinete Virtual, ferramenta voltada para
prestar orientações aos advogados interessados em agendar audiências com os desembargadores da Corte
estadual.

Em reunião realizada no último dia 13 de maio, por meio de videoconferência, o presidente da OAB Maranhão,
Thiago Diaz, pontuou a necessidade da manutenção do atendimento à advocacia e à sociedade em geral nas
unidades jurisdicionais.

“Na quinta-feira passada, a diretoria da OAB esteve reunida com o presidente do TJ, Des. Lourival Serejo, onde
apresentei essa dificuldade de contato com as unidades jurisdicionais e o presidente se comprometeu em enviar
ofício recomendação aos gabinetes dos tribunais para que observem o atendimento da advocacia, por meio das
ferramentas tecnológicas disponíveis, tendo em vista, que o momento impede o contato pessoal. Agora, com a
disponibilização do Gabinete Virtual pelo TJ teremos a advocacia e a sociedade plenamente atendidas pelo
poder judiciário”, afirmou o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz.

Diaz aponta ainda que a Ordem está ciente e tem trabalhado ao máximo para minimizar os efeitos da crise junto
à classe. “Essa foi uma preocupação nossa desde o início. A gente sabe que durante esse período naturalmente
surgiriam as dificuldades para a advocacia no tocante ao andamento e acompanhamento de seus processos,
sobretudo nesse contato com as unidades jurisdicionais, por isso pedimos à Corregedoria que recomendasse às
unidades jurisdicionais o atendimento via telefone através das ferramentas tecnológicas disponíveis para
manter o atendimento às advogadas e advogados do Estado”, finalizou.

Na tarde de ontem, 22/05, por determinação do presidente da Corte, desembargador Lourival Serejo, o Tribunal
de Justiça do Maranhão disponibilizou o Gabinete Virtual, importante ferramenta que facilitará o contato entre
a advocacia e os desembargadores.

A solicitação de agendamento – para atendimento em sala virtual pelo sistema de videoconferência – deve ser
feita por e-mail ao desembargador solicitado, cujo endereço eletrônico encontra-se disponível em lista de
contatos no Portal do Judiciário (www.tjma.jus), em banner localizado ao lado esquerdo da página do Tribunal.

Todas as informações e medidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) relacionadas ao período de Plantão
Extraordinário (regime de teletrabalho), podem ser acessadas no hotsite “TJMA contra a Covid-19“.

PASSO A PASSO PARA ATENDIMENTO A ADVOGADO PELO GABINETE VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DE
ISOLAMENTO SOCIAL

Acessar os contatos de e-mails dos gabinetes dos Desembargadores, em banner de acesso localizado à esquerda
no Portal do Judiciário do Maranhão.



Enviar e-mail, com nome completo, OAB e o assunto, para o e-mail do Desembargador cuja audiência almeja,
solicitando a designação de data e hora para o atendimento.

O gabinete responderá a solicitação do advogado, via e-mail, agendando data e hora para o atendimento
individual, segundo pauta previamente confeccionada, com a informação do link da sala virtual do
Desembargador, podendo fazer constar ainda, o tempo máximo que o magistrado aguardará para que o
advogado adentre na sala virtual.

Na data e hora marcadas para o atendimento, o Desembargador entra na sua sala virtual e aguarda o advogado
para o ato.
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Corregedor-geral reúne-se com juízes de Direito em estágio
probatório

Dezessete novos juízes de Direito que ingressaram na Magistratura maranhense nos anos de 2018 e 2019,
atualmente em estágio probatório, participaram nesta sexta-feira (22) de uma reunião por videoconferência com
o corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten. A Corregedoria Geral da Justiça - CGJ-MA tem a
missão de orientar e dar suporte aos juízes de Direito no exercício da função, durante o período de estágio
probatório para o vitaliciamento na carreira, atribuição dada pelo artigo 90 do Código de Normas.

A reunião foi realizada a pedido do corregedor-geral, com objetivo de abrir diálogo com os magistrados e
apresentar as diretrizes do trabalho que será efetivado na atual gestão. "Foi apenas o primeiro encontro, de
muitos que realizaremos sobre assuntos específicos da atividade judicante, respondendo a perguntas e
esclarecendo dúvidas dos juízes, em um trabalho de fiscalização, mas sobretudo de orientação e suporte no
enfrentamento do desafio que é ser Juiz de Direito", pontuou o desembargador Paulo Velten.

Participaram da reunião os juízes de Direito já titularizados, Mara Carneiro Pessoa (Comarca de Mirinzal);
Carlos Jean Saraiva (Comarca de Arame); Gabriel Almeida de Caldas (Comarca de Turiaçu); Myllenne Sandra
Moreira (Cândido Mendes); Verônica Rodrigues Tristão Calmon (Passagem França); Moisés Sousa de Sá Costa
(São João Batista); Hevelane da Costa Albuquerque (São Domingos do Azeitão); e Patricia da Silva Santos Leão
(São Vicente Férrer), além dos magistrados Francisco Crisanto de Moura (auxiliando na Comarca de São
Mateus); Adriano Lima Pinheiro (auxiliando em Timon); Diego Duarte Lemos (auxiliando na Comarca de
Caxias); Antônio Martins de Araújo (auxiliando em Porto Franco); Kalina Alencar Cunha Feitosa (auxiliando em
Itapecuru-Mirim); Azarias Cavalcante de Alencar (auxiliando em Chapadinha); Danilo Berttove Herculano Dias
(auxiliando em Açailândia); Humberto Alves Júnior (auxiliando em Santa Helena); João Batista Coelho Neto
(auxiliando em Chapadinha).

Segundo a juíza Francisca Galiza, nesse diálogo inicial foi apresentado aos juízes as questões mais comuns
demandadas na Corregedoria, as dificuldades e desafios impostos pela pandemia, dentre outros. "É um
momento de conversa e aproximação que o corregedor estabeleceu, demonstrando que serão efetivos ao longo
da atual gestão", avaliou a juíza auxiliar da CGJ.
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10º Juizado Cível suspende serviços devido mudança de endereço

O 10º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís terá todas as suas atividades suspensas,
incluindo aquelas que vinham sendo prestadas remotamente, em regime de plantão extraordinário, a partir
desta segunda-feira (25/05). O motivo da paralisação é a mudança de endereço da unidade, que deixa de
funcionar no prédio da Faculdade Pitágoras, no Turu.

Conforme Portaria-TJ 1843/2020, assinada pela juíza Lívia Maria da Graça Costa Aguiar, titular da unidade, a
partir do dia 1º de junho o 10º Juizado passa a funcionar em novo endereço, localizado na Avenida Mário
Andreazza, nº 637, Edifício Piazza Navona, 3° andar, Turu.

No documento, a magistrada destaca que a interrupção das atividades e a suspensão dos prazos são medidas
necessárias para "a organização de toda estrutura do novo prédio onde o mesmo passará a funcionar".

Segundo Lívia Aguiar, o novo endereço possui toda estrutura necessária para o funcionamento da unidade e
para oferta dos serviços com qualidade e conforto dos usuários, além de possuir adaptação para pessoas com
mobilidade reduzida.

O 10º Juizado Cível de São Luís foi criado por meio da Resolução Nº 10/2004 e instalado em 1996, possuindo
atualmente um acervo de 2.700 processos. A unidade atende aos bairros Jardim de Fátima, Jardim Itapiracó,
Solar dos Lusitanos, Matões, Ipem Turu, Turu, Residencial Fonte dos Bispos, Parque Vitória, Santa Rosa,
Conjunto Residencial Turu, Vivendas do Turu, Planalto Turu I, Planalto Turu II, Vila União e Residencial
Primavera Turu.

 


