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Ricardo Duailibe preside 5ª Câmara Cível do TJMA

O desembargador Ricardo Duailibe assumiu, neste ano de 2019, a presidência da 5ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Maranhão.

As sessões ocorrem sempre às segundas-feiras, a partir das 9h, na Sala das Sessões Plenárias, na sede do TJMA
(Praça Pedro II). A primeira sessão do ano ocorreu na última segunda-feira (21).

Também fazem parte da 5ª Câmara Cível Isolada, os desembargadores Raimundo Barros e José de Ribamar
Castro. Na sessão desta segunda-feira (28), o desembargador Kleber Carvalho participou da sessão, em
substituição ao desembargador José de Ribamar Castro, que está em período de férias.

A mudança na Presidência segue em sistema de rodízio pelo desembargador mais antigo na Câmara, pelo
período de um ano, de acordo com o artigo 15 do Regimento Interno do TJMA.

Ao presidir a Câmara, não há prejuízo de oficiar como relator, revisor ou vogal. Cabe a ele, ainda, convocar
sessões extraordinárias, sem prejuízo dessa convocação pela Presidência do Tribunal; proclamar o resultado
dos julgamentos; e exercer o poder de polícia durante as sessões. O presidente da Câmara, quando necessário,
será substituído pelo desembargador mais antigo e que seja membro da câmara.
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Cleones Cunha comandará TRE/MA
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Em 26 de fevereiro, o desembargador Tyrone Silva, atual membro substituto, assume como membro efetivo do
TRE, data em que haveria eleição para presidente e vice-presidente/corregedor, uma vez que o desembargador
Ricardo Duailibe deixa a Corte – em razão de fim de biênio, no dia 23 do mesmo mês.

No entanto, na sessão ocorrida na manhã desta terça, 29 de janeiro, substituindo o desembargador Cleones
Cunha, o desembargador Tyrone Silva anunciou que, quando assumir como membro efetivo, abdica de
concorrer ao cargo de presidente, oportunidade em que foi congratulado pelos pares pela atitude.

O artigo 5º do Regimento Interno deste Tribunal prevê que quem assume a presidência é um dos 2 membros da
classe de desembargador do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro o exercício cumulativo de vice-presidente e
corregedor regional eleitoral.

Com o anúncio, fica desde já decidido que o próximo presidente da Corte Eleitoral maranhense será o
desembargador Cleones Cunha, cabendo a vice-presidência e corregedoria ao desembargador Tyrone Silva.

O post Cleones Cunha comandará TRE/MA apareceu primeiro em Blog do Gláucio Ericeira.


