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Novo presidente do Supremo assumirá o cargo a partir de 10 de setembro

Supremo segue tradição e elege 
Luiz Fux para presidir a Corte

Esacheu tem apoio total do PP na 
disputa pela prefeitura da Capital

Pré-candidata Lucimara Amorim 
busca pela igualdade social

Em 3 meses, Justiça libera R$ 324 mi 
e movimenta a economia do Estado 
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O ministro Luiz Fux, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), foi 
eleito ontem (25) para presidir 
a corte nos próximos dois anos. 
O magistrado tomará posse no 
cargo em 10 de setembro e su-
cederá o ministro Dias Toffoli 
à frente do tribunal. A eleição 
ocorreria apenas em agosto, 
mas foi antecipada a fim de dar 
mais tempo para o ministro 
formar seu gabinete em meio 
a dificuldades burocráticas de-
correntes da pandemia do novo 
coronavírus.

A escolha de Fux mantém a 
tradição do Supremo de eleger 
o integrante mais antigo do 
tribunal que ainda não tenha 
presidido a corte. Fux assumirá 
a chefia do Poder Judiciário 
em um ano marcado pelos con-
flitos do presidente Jair Bolso-
naro com o Supremo e também 
pelas crises social e sanitária 
desencadeadas pela COVID-19. 
A ministra Rosa Weber foi eleita 
vice-presidente.

No STF desde 2011, Fux tem 
boa interlocução com o mundo 
político e com membros do atual 
governo. Nos enfrentamentos de 
Bolsonaro com ministros STF, 
porém, tem priorizado a união 
interna e o apoio a colegas de 
Supremo. Prova disso foi o dis-
curso feito após ser eleito. Fux 

Da Redação/Ascom TJMS

Desde meados do mês de 
março, quando foi decretada 
a pandemia da COVID-19 no 
Brasil, o trabalho do Judici-
ário não parou e a adminis-
tração do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul tomou 
medidas para enfrentar o atual 
momento e minimizar os efeitos 
na sociedade. Ao todo, o Poder 
Judiciário de Mato Grosso do 
Sul liberou R$ 324.155.319,57 
em três meses de pandemia. 
Dinheiro que passou a integrar 
a movimentação econômica do 
Estado.

Entre as primeiras medidas 
tomadas pelo presidente do 
TJMS, desembargador Paschoal 
Carmello Leandro, estava a li-

beração de verbas oriundas de 
penas pecuniárias para auxiliar 
na busca de soluções para evitar 
a proliferação do coronavírus e 
amenizar a crise humanitária. 
Os magistrados de todo o Es-
tado direcionaram o dinheiro 
para ações e compra de equipa-
mentos de proteção, o que tota-
lizou R$ 3.091.639,74 liberados.

Além disso, outros R$ 
321.063.679,55 são oriundos da 
liberação e do pagamento de 
alvarás.

 “No início enfrentamos 
grandes desafios para atender 
a população com a mesma quali-
dade na prestação jurisdicional, 
adotar medidas de contenção 
para evitar a contaminação, 
contribuir com a sociedade 
nesse momento difícil, mas tudo 

foi superado em razão do pro-
fissionalismo e da responsabi-
lidade de nossos magistrados e 
servidores”, explicou Paschoal 
Carmello Leandro, sempre 
atento aos rumos da economia 
do Estado e do país.

Infelizmente, um novo 
avanço do coronavírus tem de-
monstrado que os desafios para 
vencer a pandemia podem con-
tinuar atingindo todo o Brasil 
por mais algum tempo. “A pre-
ocupação da administração 
sempre foi adotar medidas que 
resultassem em uma prestação 
jurisdicional de vanguarda e, 
ao mesmo tempo, contribuir 
para o progresso do nosso Es-
tado. Muitos obstáculos foram 
ultrapassados”, concluiu o pre-
sidente do TJ.

Andrea Cruz

O advogado e promotor de 
justiça aposentado Esacheu 
Nascimento tem apoio total do 
Progressistas para engrenar a 
pré-candidatura à Prefeitura 
de Campo Grande. Rumores 
de que haveriam alguns mem-
bros da “Ala Bernal” do PP 
insatisfeitos com a escolha 
foram desmentidos pelo pre-
sidente municipal, vereador 
Cazuza.

“Não tenho conhecimento 
e não ouvi falar algo neste 
sentido, nem nos bastidores. O 
PP convidou o doutor Esacheu 
para a disputa por acreditar 
no trabalho dele. Ele tem apro-
vação do diretório municipal, 
regional e nacional para tentar 
o pleito”, explicou Cazuza.

O presidente municipal 
pontuou que o ex-diretor da 
Santa Casa está preparado 
para possível gestão da ci-
dade, e que atualmente é um 
nome em ascensão no pleito. 
“É o nome que nós escolhemos 
para fazer um debate demo-
crático na cidade. As expec-
tativas são boas, e estamos 
trabalhando em pontos impor-
tantes para planejamento do 
plano de governo. A proposta 
do Progressistas é fazer uma 
gestão para todos, e o nome 
do Esacheu com certeza é o 
que mais tem ascensão no 
momento”, afirmou Cazuza.

Apoio total
O presidente regional do 

PP, deputado Evander Ven-
dramini, disse que o apoio 
ao advogado é total, em todos 
os diretórios e pela execu-
tiva nacional. Ele esclareceu 
que não existe resistência 
ao nome escolhido mesmo 
porque o ex-prefeito Alcides 
Bernal está com direitos po-
líticos cassados. “O Esacheu 
é uma escolha consensual 

Rafael Belo

Aos 44 anos, a empresária, 
e ativista social há 20 anos, 
Lucimara Amorim deixou seu 
nome à disposição para ser 
pré-candidata a vereadora 
pelo Podemos. Foi inspirada 
pelo seu herói, o falecido pai, 
Amorim, cuja lembrança ainda 
a emociona, a entrar na polí-
tica. Ela diz que cerca de 90% 
do asfalto de Mato Grosso do 
Sul foi feito por ele. Está atenta 
à saúde da mãe de 76 anos 
que possui uma doença difícil 
e precisa ficar isolada por 
causa da COVID-19. Começou 
na adolescência a frequentar 
ambientes políticos justa-
mente incentivada pelo pai.

“Aos 15 anos já estava na 
política acompanhando meu 
pai com Lúdio Coelho. Ele me 
criou para conquistar todos os 
meus objetivos. É meu herói”, 
lembrou emocionada. Luci-
mara Amorim ainda lembra 
que os tios foram políticos no 
Rio de Janeiro e ela mesma, 
quando morou em Costa Rica, 
foi candidata a vereadora. Ela 
trabalha no social, na saúde e 
quer ouvir a necessidade das 
pessoas e para isso busca pul-
verizar o nome. Segundo Luci-
mara Amorim, o CEM (Centro 
de Especialidades Médicas) 
está lotado de pessoas com 

úlcera varicose, uma doença 
debilitante.

“Eles utilizam a diozina de 
alumínio que não dá certo. 
Minha mãe tem essa doença 
e eu estou tratando com uma 
pomada de própolis criada por 
um amigo meu e a ferida está 
fechando. Quero trazer para 
Campo Grande. Além disso 
quero fiscalizar porque pro-
jetos são aprovados, mas não 
executados. Quero também 
elaborar projetos para me-
lhorar a vida da população e o 
desenvolvimento da cidade”, 
explicou.

Mãe de quatro filhos, todos 
formados, tem dois netos 
e o casamento de 22 anos 
com José Márcio Vieira, 44 
anos. Este que a levou ao 
Podemos, que se alinha com 
ideias, visão, projetos e a 
consciência de que a política 
está em tudo e é preciso 
acreditar para fazer a dife-
rença. “Por isso pensei em 
levar o projeto de implantar 
o break nas escolas. É uma 
modalidade olímpica e preci-
samos levar para as escolas 
para formarmos campeões”, 
destacou. Para Lucimara 
Amorim a igualdade social 
precisa acontecer já. “Sempre 
quis unir todos. Juntar todas 
as pessoas porque somos 
iguais”, finalizou.

fez questão de elogiar o ministro 
Alexandre de Moraes, que tem 
sido criticado pelo governo por 
determinar operações policiais 
contra aliados do chefe do Exe-
cutivo. Segundo Fux, Moraes 
“tem conduzido suas tarefas 
empenhando-se numa defesa 
institucional ímpar”. 

O futuro presidente também 
ressaltou que não hesitará em 
defender o Supremo e a demo-
cracia brasileira. “Eu prometo 
aos meus colegas que vou lutar 
incansavelmente para manter 
o STF no mais alto patamar 
das instituições brasileiras. Vou 
sempre me empenhar pelos va-
lores morais, pelos valores re-
publicanos, me empenhar pela 
luta da democracia e respeitar a 

independência entre os Poderes 
dentro dos limites da Consti-
tuição e da lei”, disse.

Magistrado de carreira, Fux 
passou por todas as instâncias 
do Judiciário e também foi pro-
motor de justiça antes de chegar 
ao Supremo. É professor da 
Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj) e tem doutorado 
na instituição.

Pelo histórico, é considerado 
um juiz completo e com amplo 
domínio do Direito. No entanto, 
é criticado por uma ala do STF 
por ser suscetível à opinião pú-
blica. Nos dois anos à frente 
do Supremo, deve herdar uma 
extensa judicialização da crise 
do coronavírus e terá de decidir 
se leva a plenário julgamentos 

importantes, como o da discri-
minalização das drogas e o da 
divisão dos royaltes do petróleo 
entre os estados brasileiros.

No Supremo, Fux ficou co-
nhecido por ser um dos prin-
cipais apoiadores da Lava 
Jato e costuma se opor à ala 
garantista da corte, que faz 
críticas à operação. Nesse 
ponto, destoa de Toffoli, atual 
presidente.

Na sessão, após a eleição de 
Fux, Toffoli enalteceu a traje-
tória profissional do colega e 
lembrou que ele foi responsável 
por coordenar o grupo de tra-
balho que redigiu o novo Código 
de Processo Civil sancionado em 
2015 e que ficou conhecido como 
“código Fux”.

no partido e todos estão de 
acordo. O Bernal tem uma his-
tória muito bonita no partido, 
mas infelizmente está com os 
direitos políticos suspensos. 
Esse processo de 2014 foi uma 
injustiça muito grande com 
ele, e até hoje não teve uma 
solução. Ele no momento é 
filiado ao partido e assim que 
recuperar os direitos poderá 
disputar eleição pelo Progres-
sistas”, disse o deputado. 

Segundo ele, o rumor de que 
existe uma “ala Bernal” resis-
tente à escolha de Esacheu é 
conversa inventada, em razão 
do destaque que o ex-diretor 
da Santa Casa está tendo em 
pré-campanha. 

Olhar humanizado
O pré-candidato a vereador 

pelo partido, ex-secretário de 
Saúde Ivandro Fonseca, disse 
que Esacheu é o pré-candidato 
mais preparado, e que tem pro-
posta de humanizar todo o tipo 
de atendimento no setor pú-
blico da cidade, com um olhar 
enfático para a saúde pública. 
“O Esacheu fez uma revolução 
na Santa Casa, como diretor no 
local. Ele também deu forças 
para que a obra do Hospital 
de Trauma fosse retomada 
em 2013, após 20 anos parada. 
Eu era secretário de Saúde na 
época e acompanhei tudo isso”, 
explica Ivandro.

Ivandro afirmou também 
que não existe resistência 
ao nome de Esacheu e todos 
os filiados ao PP apoiam a 
pré-candidatura de Esacheu, 
e que o partido está forte e 
unido. “Estamos trabalhando 
para fazer o melhor para a 
população, estamos fortes e 
vamos caminhar unidos com 
o apoio do presidente regional 
[deputado Evander Vendra-
mini] e do presidente muni-
cipal [vereador Cazuza]. O 
maior patrimônio que temos 
é a população de Campo 
Grande e enxergamos que a 
cidade merece uma gestão 
progressista, principalmente 
no que tange à saúde, que está 
tão defasada”, explica.

Para ele, o setor da saúde 
é o mais sensível e necessita 
de mais atenção da adminis-
tração. “O Progressistas está 
apresentando um projeto de 
uma Campo Grande mais hu-
mana. O partido pensa nas 
pessoas. Neste momento de 
pandemia é que percebemos 
o quanto a saúde está aban-
donada. Tiraram o terceiro 
turno das UBSs, os hiper-
tensos e diabéticos estão sem 
tratamento e confinados em 
casa. Ou seja, um caos, e o 
doutor Esacheu, que já foi 
gestor do maior hospital do 
Estado, sabe onde será acer-
tado.”


