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STF anula decisão do TJMA sobre a suspensão de ICMS e ISS em
São Luís

Na crise do coronavírus, não cabe ao Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos ou quais políticas
públicas devem ser adotadas. Com esse entendimento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli,
anulou decisões que haviam suspendido a cobrança de ICMS e ISS — em São Luís e Aracaju, respectivamente.

No caso da capital maranhense, o Tribunal de Justiça suspendeu, por seis meses, a cobrança de ICMS a uma
empresa. Toffoli afirmou que a decisão pode gerar grave dano à ordem público-administrativa e econômica de
São Luís.

“Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos,
atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de
atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e
voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em
detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia”, apontou.

De acordo com o ministro, cabe ao Executivo e ao Legislativo decidir que políticas públicas — incluindo
tributárias — devem ser adotadas no momento. E o Judiciário só deve intervir em caso de ilegalidade ou
inconstitucionalidade.

Segundo Toffoli, a suspensão de ICMS não pode ser determinada de forma isolada pela Justiça, sem uma análise
de seus impactos no orçamento municipal. Até porque uma decisão do tipo pode ser repetida em inúmeros
processos, esvaziando os cofres públicos em um momento em que é preciso ter recursos para combater a
epidemia.

Fonte: CONJUR
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CNJ veta participação do juiz Douglas Martins em lives
político-partidárias com candidatos

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou, em caráter liminar, que o juiz
Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís (MA),
abstenha-se de participar de debates virtuais públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a
presença de políticos maranhenses e/ou de pessoas que, publicamente, pleiteiam se eleger ou se reeleger nas
eleições de 2020, nos termos do artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão liminar foi tomada nesta terça-feira (12/5) nos autos de reclamação disciplinar formulada pelo
senador Roberto Coelho Rocha (PSDB-MA) contra o magistrado. Segundo Roberto Rocha, o juiz “vem se
submetendo a superexposição midiática ao lado de políticos maranhenses, participando de diversos eventos
promovidos por estes, já tendo atuado em diversas lives propiciadas e agendado a sua participação em outra
que ainda vai ocorrer”.

Preservação
Em sua decisão, o ministro Humberto Martins destacou que observou, em todos os folders eletrônicos de
divulgação das lives que tiveram a participação do juiz Douglas Martins, o logotipo característico do
parlamentar ou do pré-candidato que promoveu e coparticipou do encontro virtual (com símbolos e cores de
partidos políticos), vinculando essa atividade virtual à militância política ou à atividade político-partidária.

Dessa forma, segundo o ministro, o magistrado, por estar investido de jurisdição e possuir o mister precípuo de
julgar, tem o dever de resguardar sua imparcialidade, sua impessoalidade e preservar para que suas decisões
judiciais, sua imagem e a própria imagem do Poder Judiciário como um todo, não sejam atreladas a interesses
político-partidários de qualquer natureza.

“Na hipótese, entendo que a participação do juiz Douglas de Melo Martins, em debates ao vivo (lives)
promovidos por políticos do estado do Maranhão, pré-candidatos a eleição ou reeleição, para discutir decisão
judicial e temas de notório cunho político-partidário ou reveladora de atividade de militância política pode
ensejar, em tese, conduta que viole deveres e vedações inerentes à magistratura”, afirmou o corregedor
nacional.

O ministro Humberto Martins determinou ainda a expedição de Carta de Ordem ao presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão para que promova a intimação pessoal do magistrado, a fim de que, querendo, apresente
defesa prévia, no prazo de 15 dias.

 Com informações da assessoria de imprensa do CNJ.
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Acordo entre MP e governos e lockdown é prorrogado no Maranhão

 

O governo maranhense, o Ministério Público estadual e municípios da ilha de São Luís chegaram a um acordo
para prorrogar a duração do lockdown (bloqueio total das atividades) em audiência de conciliação conduzida
pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís.

Na audiência, as autoridades apresentaram um panorama sobre a situação atual frente à epidemia de Covid-19.
O MP, por sua vez, reiterou a importância da juntada das informações prestadas pelos entes ao processo e o
magistrado apresentou propostas para conciliação.

Ficou acertado entre as partes que o lockdown será prorrogado até o próximo domingo (17/5) e que as
autoridades irão informar constantemente o MP, por meio de boletins, sobre dados referentes à diminuição do
fluxo de pessoas e veículos no período pós-lockdown.

As autoridades terão que disponibilizar também informações sobre ocupação dos leitos públicos e privados e
sobre efetivo de fiscalização e assistência à saúde. Os dados deverão ser encaminhados diretamente ao e-mail
do Gabinete do Procurador-geral de Justiça.

“No meio a tantos conflitos entre entes da federação, em um ato de extrema sensatez o Ministério Público, o
Estado do Maranhão e os municípios da ilha de São Luís, atingidos pelo lockdown, resolveram, por acordo,
prorrogar os efeitos das medidas até o próximo domingo (17/5). Prevaleceu o bom senso na atuação de todos os
envolvidos. Agora, resta saber quando e quais medidas serão adotadas para tentar, gradualmente, restabelecer
a normalidade das atividades das pessoas e empresas nesses municípios , sem por em risco a vida humana”,
comentou o advogado maranhense Ulisses Souza.

Fonte: Conjur
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TJ suspende decisão de Douglas Martins sobre suspeição em ação
do MP contra o governo Dino

 

O desembargador Guerreiro Júnior, do Tribunal de Justiça do Maranhão, deferiu nesta terça-feira (12) liminar
pedida pelo Ministério Público e suspendeu uma decisão do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que havia rejeitado exceção de suspeição protocolada pelo promotor
de Justiça da Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim.

A suspeição do magistrado foi arguida na sexta-feira passada (8) pelo representante do MP. Ele pretende que
outro juiz analise o caso em que se pede que o Estado seja obrigado “a demonstrar e comprovar, com total
transparência, […] as medidas efetivamente adotadas e valores financeiros recebidos e despendidos de repasses
da União, emendas parlamentares e doações privadas, gastos no enfrentamento da pandemia ocasionada pela
propagação do coronavírus”.

Ao fazer o pedido, Cutrim destacou que Martins já se deu por suspeito, por razões de foro íntimo, numa ação
em que também figuram no polo passivo o próprio Flávio Dino, o atual secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, e o Estado do Maranhão.

O magistrado, contudo, rejeitou o pedido do MP, e solicitou apenas que um novo juiz fosse designado pela
Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão, para atuar na Vara por 30 dias e julgar não apenas esta ação do
MP, mas também outros processos relacionados à pandemia da Covid-19. Por isso o promotor recorreu ao TJ.

No seu despacho, Guerreiro Júnior aponta que Douglas Martins não cumpriu o Código de Processo Civil, ao
despachar à CGJ um processo que, em tese, deveria estar suspenso em virtude do pedido de suspeição. Ele
determinou a anulação do ato.

“Conforme determina o Código de Processo Civil, com o ajuizamento da Exceção de Suspeição ocorre a
suspensão do processo, sendo que ao magistrado apontado como suspeito são concedidas as seguintes
alternativas […]: ou reconhece a suspeição e declina da competência para o substituto legal; ou a nega e
determina o encaminhamento do incidente ao Tribunal, órgão competente para julgá-la. No entanto, denoto que
o magistrado excepto [Douglas Martins], ora impetrado, não cumpriu o determinado no ordenamento jurídico,
deliberando em um processo no qual havia sido levantada sua suspeição, ao determinar a expedição de ofício ‘à
Corregedoria Geral da Justiça solicitando-se a designação de juiz auxiliar para funcionar junto a esta unidade
pelo prazo de 30 dias, bem como para responder pelo presente processo’.  Assim, o ato apontado como coator
está em dissonância com as leis que regem a matéria”, pontuou o desembargador.
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Lockdown é estendido até domingo em São Luís

 

Após audiência de conciliação realizada hoje (12), o Governo do Maranhão, via Secretaria de Estado da Saúde
(SES), o Ministério Público, as prefeituras dos municípios da Ilha e a Justiça acordaram em estender por mais
três dias o bloqueio total de atividades na Região Metropolitana de São Luís.

Governo e prefeituras ainda tentaram convencer o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís e autor da decisão sobre o lockdown, a permitir que os efeitos do decreto cessasem
mesmo na quinta-feira (14). Mas ele acabou tendo sua proposta de extensão por mais alguns dias acatada.

O decreto atual de lockdown tem efeitos apenas até depois de amanhã. Com o acordo de hoje, um novo ato deve
ser editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), com prorrogação até domingo (17).
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Lockdown na Aglomeração Urbana de São Luís é prorrogado até 17
de maio

A vigência inicial era até a quinta-feira 14
12/05/2020 18h47min

 

Os municípios da Aglomeração Urbana de São Luís (compreendida pela capital, Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar) permanecerão em lockdown até o próximo domingo, dia 17 de maio. A vigência inicial era até
a quinta-feira 14.

A prorrogação da medida restritiva de enfrentamento ao avanço do novo coronavírus foi firmada por meio de
acordo entre representantes da SES (Secretaria de Estado da Saúde) e das respectivas prefeituras, nesta terça
12, em audiência na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, com o juiz Douglas Martins, e acompanhamento do
Ministério Público do Maranhão.

Pela outra proposta, rejeitada pelas partes, o lockdown não seria prorrogado, mas a SES e as gestões
municipais se comprometeriam a adotar outras medidas de restrição, com fundamento em informações técnicas,
que deveriam ser informadas à população com absoluta transparência.

Durante o lockdown, do comércio, só podem funcionar os serviços considerados essenciais, como
supermercados, mercadinhos, feiras, quitandas e estabelecimentos que vendam alimentos.

Caminhões com cargas de alimentos e produtos de limpeza e higiene, entre outros itens, além de ambulâncias,
viaturas e veículos de atividades essenciais são os únicos que podem entrar e sair dos municípios da
Aglomeração Urbana de São Luís.

Podem continuar circulando pessoas que trabalham em atividades essenciais ou que estejam se deslocando em
busca de um serviço essencial. Por exemplo, um médico pode sair para o trabalho ou uma pessoa pode ir ao
mercado comprar alimentos e produtos de higiene.
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Corregedor do CNJ veta participação de Douglas Martins em lives
político-partidárias

Decisão liminar foi tomada nesta terça 12, em reclamação formulada pelo senador Roberto Coelho Rocha contra
o magistrado
12/05/2020 20h09min

 

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou, em caráter liminar, que o juiz
Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís,
abstenha-se de participar de debates virtuais públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a
presença de políticos maranhenses e/ou de pessoas que, publicamente, pleiteiam se eleger ou se reeleger nas
eleições de 2020. A informação é da assessoria do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A decisão liminar foi tomada nesta terça-feira 12, nos autos de reclamação disciplinar formulada pelo senador
Roberto Coelho Rocha (PSDB-MA) contra o magistrado. Segundo o tucano, o juiz “vem se submetendo a
superexposição midiática ao lado de políticos maranhenses, participando de diversos eventos promovidos por
estes, já tendo atuado em diversas lives propiciadas e agendado a sua participação em outra que ainda vai
ocorrer”.

Preservação
Em sua decisão, o ministro Humberto Martins destacou que observou, em todos os folders eletrônicos de
divulgação das lives que tiveram a participação do juiz Douglas Martins, o logotipo característico do
parlamentar ou do pré-candidato que promoveu e coparticipou do encontro virtual (com símbolos e cores de
partidos políticos), vinculando essa atividade virtual à militância política ou à atividade político-partidária.

Dessa forma, segundo o ministro, o magistrado, por estar investido de jurisdição e possuir o mister precípuo de
julgar, tem o dever de resguardar sua imparcialidade, sua impessoalidade e preservar para que suas decisões
judiciais, sua imagem e a própria imagem do Poder Judiciário como um todo, não sejam atreladas a interesses
político-partidários de qualquer natureza.

“Na hipótese, entendo que a participação do juiz Douglas de Melo Martins, em debates ao vivo (lives)
promovidos por políticos do estado do Maranhão, pré-candidatos a eleição ou reeleição, para discutir decisão
judicial e temas de notório cunho político-partidário ou reveladora de atividade de militância política pode
ensejar, em tese, conduta que viole deveres e vedações inerentes à magistratura”, afirmou o corregedor
nacional.

O ministro Humberto Martins determinou ainda a expedição de Carta de Ordem ao presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, para que promova a intimação pessoal do magistrado, a
fim de que, querendo, apresente defesa prévia, no prazo de 15 dias.
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Preso em Curitiba homem acusado de ameaçar juiz Douglas
Martins

 

A Polícia Civil do Maranhão, com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), do Paraná,
conseguiu a prisão, nesta terça-feira (12), em Curitiba, de um homem suspeito de ser responsável por ameaças
ao juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Especial de
Investigações Criminais (SEIC), a Polícia Civil maranhense estava investigando, desde dezembro do ano
passado. Crimes de ameaça e coação praticados por intermédio das redes sociais contra o juiz Douglas Martins.
E hoje, com o apoio do COPE do Paraná, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e prendeu, em Curitiba,
um homem responsável por esses crimes.

O acusado deverá ser transferido para São Luís. 

O Informante
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Com apoio da Segurança Institucional do TJMA, polícia prende
suspeito de ameaçar juiz Douglas Martins de morte

A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba, Edson Douglas Oliveira de Freitas, suspeito
de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís. O próprio juiz Douglas Martins anunciou o nome do suspeito, assim que lhe foi informado.

A intensificação das ameaças foi feita por meio de uma rede social, depois que o juiz Douglas Martins decretou
o lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da Região Metropolitana
da capital. Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente,
o magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.

A operação conjunta tem inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), e contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros.

O desembargador elogiou a atuação dos policiais dos dois estados envolvidos na operação. A participação da
Segurança Institucional do TJMA se deu no contexto da garantia da proteção e segurança do magistrado e
acompanhamento dos trabalhos da Polícia Civil, auxiliando em todas as fases da investigação.

O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do TJMA, informou que o pedido de prisão foi
decretado pela juíza da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, Janaina Araujo de Carvalho.

PÚBLICAS – O juiz Douglas Martins disse que, inicialmente, o suspeito lhe enviou mensagens privadas. O
magistrado revelou que, depois, tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas – que “printaram” as
mensagens e lhe enviaram – de que algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o juiz iria
morrer.

Douglas Martins destacou que “vivemos momentos de muita intolerância em nosso país. As pessoas já não se
contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e necessária”.

O magistrado entende que, quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um agente público,
é natural que este seja criticado e que essas críticas ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta
que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado, juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.

“De outro lado, essa divergência de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte
ou agressões físicas. Esses atos de violência têm sido direcionados a profissionais da imprensa, da saúde e
outros. É preciso parar”, frisou Douglas Martins.



DEZEMBRO DE 2019 – O delegado Odilardo Muniz disse que o DCCT iniciou investigações desde o mês de
dezembro de 2019, para apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais contra o Juiz Douglas
Martins.

O delegado explicou que as ameaças iniciadas naquele mês, por causa de uma outra decisão do juiz,
intensificaram-se depois que foi decretado o lockdown pelo magistrado.

Odilardo Muniz disse que pediu a representação judicial de prisão e de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. Explicou que, nesta segunda, o COPE do Paraná cumpriu dois mandados de busca e
apreensão e prisão preventiva do suspeito, que mora em Curitiba. Falou que, imediatamente, foi encaminhada
uma carta precatória com o pedido de oitivas do suspeito, para que o interrogatório seja emitido para São Luís.

“Após isso, vamos concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça, justamente pelo crime de ameaça e coação
no curso do processo”, completou Odilardo Muniz.
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Maranhão terá feriado estadual nesta sexta-feira (15)

Esta sexta-feira (15) será feriado no Maranhão. É uma antecipação do feriado estadual de 28 de julho, quando
se comemora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

A medida foi adotada para reforçar o isolamento social e evitar a disseminação maior do coronavírus.

Ou seja, o feriado não é para as pessoas viajarem. E, sim, para que fiquem em casa. As entradas e saídas de São
Luís vão continuar bloqueadas.

A antecipação só vale para este ano e não impede que, em 28 de julho, sejam realizadas as comemorações pela
data. Apenas não será feriado.

A antecipação do feriado havia sido estabelecida antes da decisão da Justiça que estendeu o lockdown na Ilha
de São Luís até o domingo (17). A decisão foi tomada nesta terça-feira (12) pelo Poder Judiciário e foi acatada
pelo Governo do Maranhão.
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Estado e municípios da Região Metropolitana decidem prorrogar
confinamento total até domingo, 17

Após audiência de conciliação realizada nesta terça-feira, 12, por videoconferência, pela Vara de Interesses
Coletivos de São Luís, representantes do Ministério Público estadual, Estado do Maranhão, Município de São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa entraram em acordo pela prorrogação do confinamento
total (lockdown) nesses municípios, até domingo, 17.

Aberta a audiência, o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís, solicitou às partes que apresentassem um panorama sobre a situação diante da
pandemia.

O Estado do Maranhão informou que foram abertos 38 leitos na Clínica São José e 50 leitos no Hospital
Raimundo Lima, e reservado o ambulatório do anexo do Hospital do Servidor ao tratamento da Covid-19,
destacando, ainda, a inauguração do Hospital de Campanha ainda essa semana. O Município de São Luís
informou que a SEMUS já vinha adotando o métdo de atednimento  em várias unidades e, destinou 12 Unidades
Básicas de Saúde ao atendimento de pacientes com síndromes gripais. A SMTT informou que o tráfego de
pessoas no sistema de transporte coletivo reduziu em cerca de 80 a 90% no período pós-lockdown.

A SEMAPA informou que tomou medidas para promover o distanciamento social e o uso obrigatório de
máscaras e garantir abastecimento. Foram feitas demarcações com faixas de contenção e contratações
temporárias de fiscais. Quanto a casos sensíveis, como Cidade Operária e Mangueirão, foram feitas ações de
aconselhamento, com auxílio da Blitz Urbana, medidas de remoção de feirantes para outro espaço provisório, a
fim de diminuir fluxo de pessoas. Estariam sendo contratados emergencialmente bombeiros civis para, a partir
de quinta-feira, auxiliar na organização das feiras.

O Município de São José de Ribamar informou que foram criados quatro centros de referência para atendimento
de síndromes gripais. O Município de Paço do Lumiar ressaltou não possuir unidade hospitalar nem leitos
próprios para atendimento de paciente da COVID-19. Casos que surgem em Paço do Lumiar são atendidos na
rede de saúde do Estado e de São Luís, conforme pactuações. Mas informou que adotou rotinas para
atendimento de pacientes com síndromes gripais. O Município de Raposa prestou suas informações, destacando
as ações tomadas no âmbito municipal.

INFORMAÇÕES – O Ministério Público também pediu juntada de informações ao processo sobre os boletins;
funcionamento da atenção primária; diminuição do fluxo de pessoas e veículos no período pós-lockdown,
ocupação dos leitos públicos e privados e efetivo de fiscalização e assistência à saúde. As informações deverão
ser encaminhadas diretamente ao e-mail do gabinete do procurador-geral de Justiça.

Até sexta-feira (15) o Estado do Maranhão e os municípios réus juntarão aos autos as informações solicitadas. E
até o domingo (17), o Ministério Público apresentará sua manifestação, requerendo ou não a designação de
nova audiência.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
13/05/2020 - BLOG DA KELLY 
POSITIVA
Justiça decide hoje se estende lockdown em São Luís

Pag.: 12

Justiça decide hoje se estende lockdown em São Luís

12/05/2020 00:00:00

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, deve decidir hoje
(12) se o lockdown decretado na Ilha de São Luís - que vale até o dia 14 de maio - será estendido, ou não.
O magistrado tem uma audiência com representantes do Ministério Público e das prefeituras dos quatro
municípios da Ilha às 10h.
"Vamos fazer esta audiência para avaliar as ações e resultados obtidos até aqui para decidirmos em comum
acordo se haverá prorrogação ou não do lockdown por mais tempo. Será uma audiência de conciliação para que
as partes cheguem a um termo comum para decidir o que será feito", afirmou Martins, em entrevista a O
Imparcial.
Para embasar sua decisão, o juiz solicitou dos representantes do MP em cada municípios informações sobre a
ocupação de leitos e taxas de isolamento social.
"Queremos saber quantos leitos de UTI´s e leitos clínicos estão ocupados e livres na capital; o atual percentual
de isolamento social, entre outros dados que serão fundamentais para nortear a nossa decisão", completou.
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Não procede a informação de que lockdown na Ilha de São Luís foi
suspenso pela Justiça

Está disseminando de forma equivocada a informação que o lockdown na Ilha de São Luís foi suspenso. Quem
explica a confusão feita por muitas pessoas é o advogado Thales de Andrade, que afirma: “A decisão do
Desembargador se refere a um ‘ato coator’ praticado em outra Ação Civil Pública. E não na Ação Civil Pública
na qual foi decretado o lockdown.”

Thales de Andrade ainda explica que a decisão do lockdown é no processo numero 0813507, já a decisão do
desembargador Guerreiro Júnior é referente ao processo de número 0813613.

Para deixar mais claro: Processo do LOCKDOWN: ACP 0813507-41.2020.8.10.0001 e o Processo da decisão do
desembargador Guerreiro Júnior: ACP 0813613-03.2020.8.10.0001.
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Partido político pede lockdown em todo o Maranhão e estatização
de todos leitos privados no estado

13 de Maio de 2020 : 10:43

Diante dos números alarmantes do coronavírus no Maranhão (7° do país), já atingindo 75% dos municípios
(163), e do possível colapso do sistema de saúde do estado, o PSTU Maranhão ajuizou uma ação na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís exigindo a ampliação do lockdown para todo o estado do Maranhão e
a estatização de todos os leitos privados para serem controlados pelo SUS para atendimento aos portadores de
COVID-19.

“Nós do PSTU, compreendemos a estatização dos leitos dos hospitais privados como uma medida necessária e
urgente, pois a vida das pessoas, independentemente de ter plano de saúde ou não, está acima de tudo”, afirma
a nota.

O Governador Flávio Dino (PCdoB – Partido Comunista do Brasil) anunciou na manhã da segunda-feira (11), por
meio de decreto, a requisição administrativa de leitos dos hospitais privados em São Luís e Imperatriz para
garantir o atendimento aos pacientes do novo coronavírus no estado. Apesar de ter sido comparada por setores
médicos e da imprensa com uma medida “socialista” ou “comunista”, na Europa capitalista diversos países
interviram nas redes privadas e centralizaram o sistema de saúde chegando à estatização, como ocorreu na
Espanha.

Setores empresariais e médios da sociedade também tem questionado a legalidade do decreto. Porém, a medida
está prevista na Constituição Federal, no decreto que instituiu o estado de calamidade pública, além de constar
em recomendações do Conselho Nacional de Saúde ao Ministério da Saúde, e do Ministério Púbico, tendo em
vista o atendimento de necessidades coletivas urgentes. A existência de leitos ociosos é facilmente demonstrada
quando a Associação Nacional dos Hospitais Privados solicitou da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) a liberação para realização de cirurgias eletivas (não urgentes) devido à baixa taxa de ocupação dos
leitos.

Para nós do PSTU, causa nojo e repulsa ver setores da “classe média alta” e o empresariado criticar a medida
tomada pelo governo do estado do Maranhão. São os mesmos setores que criticaram a implantação de um
hospital de campanha em São Luís por estar próximo a um condomínio de alta renda ou que hipocritamente
criticam a população pobre por estar nas feiras livre na periferia, mas fazem aglomerações nas portas dos
restaurantes chiques durante o Dia das Mães. São aqueles que se sentem melhores que outros por pagarem um
plano de saúde, mas se imunizam gratuitamente nas campanhas de vacinação do SUS ou recebem remédios de
alta complexidade pagos pelo Estado.

No Estado do Amazonas e no Rio de Janeiro, O PSTU já havia protocolado ações na Justiça exigindo a
estatização de todos os leitos privados para colocá-los a serviço do combate à pandemia. A requisição de 40
leitos decretada pelo Governo é ainda insuficiente para resolver a situação em que se encontra a saúde pública
no Estado, produto de mais de 40 anos de governos da Oligarquia Sarney, com quem Flávio Dino
lamentavelmente continua fazendo alianças até hoje.



Vale destacar que somente após 400 óbitos, quase 60 dias depois de decretar calamidade pública e diversas
denúncias de mortes por falta de leitos é que Flávio Dino (PCdoB) toma esta medida. Antes, preferiu realizar
contratos de arrendamento e aluguel de hospitais privados, em negociações que só serviam aos interesses
econômicos dos governos e dos grandes hospitais e clínicas, que em meio a esse caos auferem altos lucros, e
estão inteiramente alheios às necessidades e ao sofrimento da população. Assim ocorreu com o aluguel do HCI
ao custo de R$200.000,00/mês e na tentativa frustrada com o Hospital Real.

As consequências da pandemia do COVID-19 ainda são imprevisíveis no Brasil e no Maranhão, mas a única
certeza que se tem, diante da situação que está o sistema de saúde estadual, é que os mais pobres, terão menos
chance de escapar. Por isso, o PSTU defende o gerenciamento único e estatal de toda a rede de saúde para
enfrentar a pandemia, estatizando a saúde, e sem destinar nenhum centavo aos grandes empresários. Por uma
saúde pública, coletiva e de qualidade! Por uma gestão pública da saúde a serviço dos trabalhadores!
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Lockdown é prorrogado pela Justiça até o domingo (17)
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Aglomerações são registradas na Grande São Luís no segundo dia de ...Após audiência realizada nesta
terça-feira (12), a Justiça decidiu que o lockdowm na Ilha de São Luís será prorrogado até domingo (17).

Com isso, caberá ao Governo do Estado editar um novo decreto com a extensão da data até o novo período
determinado.

Estiveram representados na audiência, membros do Tribunal de Justiça, Secretaria de Estado da Saúde (SES),
Ministério Público e das prefeituras de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, o prazo final
do termino da medida seria quinta-feira (14).

Abaixo trecho da Ata da Audiência

As partes firmaram acordo de natureza processual, com fundamento no art. 190 do CPC, nos seguintes termos:

(i) As partes se comprometem a prorrogar a duração do lockdown até domingo(17/05/2020).

(ii) O Ministério Público requereu a prestação das seguintes informações pelos réus: informações constantes
dos sites (boletins); dados sobre o funcionamento da atenção primária; dados sobre a diminuição do fluxo de
pessoas e veículos no período pós-lockdown, dados sobre ocupação dos leitos públicos e privados, dados sobre
efetivo de fiscalização e assistência à saúde. As informações deverão ser encaminhadas diretamente ao e-mail
do Gabinete do Procurador-geral de Justiça (gabinetepgj@mpma.mp.br).

(iii) Até sexta-feira (15) o Estado do Maranhão e os municípios réus juntarão aos autos as informações
solicitadas pelo Ministério Público nesta ata;

(iv) Até o domingo (17), o Ministério Público apresentará sua manifestação, requerendo ou não a designação de
nova audiência;

Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz lavrar o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente
assinado. Do que para contar, eu, Herberth Alessandro da Cunha Machado, Assessor de Juiz, digitei.

Dr. Douglas de Melo Martins
Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís
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O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou, em caráter liminar, que o juiz
Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís (MA),
abstenha-se de participar de debates virtuais públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a
presença de políticos maranhenses e/ou de pessoas que, publicamente, pleiteiam se eleger ou se reeleger nas
eleições de 2020, nos termos do artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão liminar foi tomada nesta terça-feira (12/5) nos autos de reclamação disciplinar formulada pelo
senador Roberto Coelho Rocha (PSDB-MA) contra o magistrado. Segundo Roberto Rocha, o juiz "vem se
submetendo a superexposição midiática ao lado de políticos maranhenses, participando de diversos eventos
promovidos por estes, já tendo atuado em diversas lives propiciadas e agendado a sua participação em outra
que ainda vai ocorrer".Preservação
Em sua decisão, o ministro Humberto Martins destacou que observou, em todos os folders eletrônicos de
divulgação das lives que tiveram a participação do juiz Douglas Martins, o logotipo característico do
parlamentar ou do pré-candidato que promoveu e coparticipou do encontro virtual (com símbolos e cores de
partidos políticos), vinculando essa atividade virtual à militância política ou à atividade político-partidária.
Dessa forma, segundo o ministro, o magistrado, por estar investido de jurisdição e possuir o mister precípuo de
julgar, tem o dever de resguardar sua imparcialidade, sua impessoalidade e preservar para que suas decisões
judiciais, sua imagem e a própria imagem do Poder Judiciário como um todo, não sejam atreladas a interesses
político-partidários de qualquer natureza.

"Na hipótese, entendo que a participação do juiz Douglas de Melo Martins, em debates ao vivo (lives)
promovidos por políticos do estado do Maranhão, pré-candidatos a eleição ou reeleição, para discutir decisão
judicial e temas de notório cunho político-partidário ou reveladora de atividade de militância política pode
ensejar, em tese, conduta que viole deveres e vedações inerentes à magistratura", afirmou o corregedor
nacional.

O ministro Humberto Martins determinou ainda a expedição de Carta de Ordem ao presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão para que promova a intimação pessoal do magistrado, a fim de que, querendo, apresente
defesa prévia, no prazo de 15 dias. Com informações da assessoria de imprensa do CNJ.
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A decisão proferida pelo desembargador Guerreiro Júnior, do Tribunal de Justiça do Maranhão, em Ação Civil
Pública nº 0813613-03.2020.8.10.0001, contra suposto ato ilegal do juiz de Direito, Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís, não suspende determinação de "lockdown"
na Comarca da Ilha de São Luís.

A c e s s e  a  í n t e g r a  d a  d e c i s ã o  A Q U I .  
http://www.blogdomarcial.com/2020/05/judiciario-decisao-do-desembargador.html

 

 

http://www.blogdomarcial.com/2020/05/judiciario-decisao-do-desembargador.html
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Maranhense que ameaçou o juiz Douglas Martins é preso no
Paraná

Foi preso, nesta terça-feira (12), um maranhense acusado de ter praticado as ameaças de morte contra o juiz
Douglas de Melo Martins, responsável por determinar o "lockdown" (bloqueio total) na Ilha de São Luís, no dia
30 de abril. A prisão foi efetuada na cidade de Curitiba pela Polícia Civil do Paraná, porém as investigações
foram conduzidas pela Superintendência de Investigações Criminais do Maranhão.

O delegado Armando Pacheco informou que, desde dezembro, existia uma investigação quanto às ameaças que
o juiz Douglas de Melos Martins estava sofrendo nas redes sociais. As primeiras ameaças surgiram por causa de
decisões do magistrado referentes ao concurso da Polícia Militar do Maranhão.

Já nos últimos dias, as ameaças voltaram, e o acusado chegou a publicar que mataria o juiz Douglas de Melo
Martins se ele não mudasse a sua decisão de decretar o "lockdown". O magistrado formulou a denúncia ao
Tribunal de Justiça do Maranhão.

Com as novas publicações, Armando Pacheco informou que foi identificado que se tratava de um mesmo perfil,
que já tinha feito ameaças em dezembro de 2019. O homem não teve sua identidade revelado. Ele será acusado
de coação no curso do processo e, também, por ameaça. A pena máxima aos dois crimes pode chegar a cinco
anos de detenção.

A Secretaria de Segurança do Maranhão está tentando a transferência do maranhense preso em Curitiba, mas
depende da oferta de voos. Caso não consiga a imediata remoção, ele será ouvido, inicialmente, pela Polícia
Civil do Paraná.

(Informações do Blog do Diego Emir)
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O Tribunal de Justiça do Maranhão, derrubou uma decisão do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins.

A decisão proferida nesta terça-feira (12), pelo desembargador Guerreiro Júnior, foi atendendo solicitação do
Ministério Público.

O promotor do Idoso, José Augusto Cutrim, alegou que haveria necessidade da suspeição do juiz. Inclusive,
fundamentou que o magistrado se deu por suspeito, por razões de foro íntimo, em uma ação anterior da qual faz
parte o governador Flávio Dino, o secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula.

"Ao não reconhecer a suspeição para atuar nos autos da reportada Ação Civil Pública, o Magistrado não
cumpriu a lei e deixou de determinar a autuação do respectivo incidente processual e de remetê-lo a julgamento
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão", diz o Parquet.

Na decisão, o desembargador deferiu o pedido liminar pela suspensão dos efeitos da decisão do juiz Douglas
Martins, até o julgamento do mérito.

CNJ

O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, determinou que o juiz Douglas de Melo Martins,
não participe de debates em redes sociais com a presença de políticos ou pretensos candidatos.
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Preso nesta terça-feira (12) no Paraná, Edson Douglas Oliveira de Freitas, natural de Caxias, já vinha
ameaçando o juiz Douglas de Melo Martins pelas redes sociais desde o ano passado.

As imagens publicadas no site O Informante mostram algumas mensagens ameaçadoras enviadas ao titular
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

O caxiense estava sendo investigado desde dezembro do ano passado pelo Departamento de Combate a Crimes
Tecnológicos (DCCT), da
Superintendência Especial de Investigações Criminais (SEIC), por crimes de ameaça e coação praticados por
intermédio das redes sociais a Douglas Martins.

Edson vai ser transferido para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas no Maranhão.
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É natural de Caxias, no Maranhão, o homem que foi preso nesta terça-feira, 12, em Curitiba, e que ameaçava o
juiz Douglas de Melo Martins pelas redes sociais. Trata-se do maranhense Edson Oliveira de Freitas, nascido
em Caxias, no leste maranhense.

Edson Douglas foi preso em Curitiba, numa ação da Polícia Civil do Maranhão com apoio do Centro de
Operações Especiais (COPE), do Paraná. Ele é o responsável por ameaças ao juiz Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Especial de
Investigações Criminais (SEIC), a Polícia Civil maranhense estava investigando, desde dezembro do ano
passado, crimes de ameaça e coação praticados por intermédio das redes sociais contra o juiz Douglas Martins.
E hoje, com apoio do COPE do Maranhão, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e prendeu Edson
Oliveira em Curitiba.

O acusado deve ser transferido para São Luís.

IMAGENS EM http://www.blogdosaba.com.br/2020/05/e-de-caxias-o-homem-preso-em-curitiba.html

 

(O Informante)

http://www.blogdosaba.com.br/2020/05/e-de-caxias-o-homem-preso-em-curitiba.html
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VÍDEO! Preso por ameaçar juiz Douglas Martins diz que 'era brincadeira'
13/05/2020 00:00:00

 

O homem preso ontem (12) em Curitiba (PR) acusado de ameaçar de morte o juiz Douglas de Melo Martins - por
conta da da decisão determinando a decretação de lockdown na Região Metropolitana de São Luís  - disse em
depoimento na delegacia que tudo não passou de brincadeira.

A informação é do delegado Rodrigo Brown, chefe do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), que
efetuou a prisão.

"O rapaz era um vigilante, que trabalhava numa empresa particular, aqui no Centro de Curitiba. Fizemos as
buscas na sua residência, apreendemos telefone celular e computador utilizados pelo mesmo para se manifestar
nas redes sociais", destacou Brown.

Em vídeo gravado após a operação (veja abaixo), ele declarou que o acusado é maranhense e ainda tem família
em São Luís, mas mora há pouco mais de um ano em Curitiba.

Segundo o delegado, os ataques ao magistrado começaram porque seus familiares no Maranhão não
concordaram com a decisão pelo bloqueio total. (Do blog do Gilberto Léda)

IFrame
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Olho D'Água Das Cunhãs: Justiça julga improcedente exoneração
de concursados.

Desembargadora ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR, do TJ/MA, defere pedido para antecipar os efeitos da
tutela recursal e determinar a reintegração de concursado no Município de Olho D’Água das Cunhãs, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, após sua portaria de nomeação ter sido sumariamente
suspensa.

Entendeu a Desembargadora que em análise dos fundamentos da decisão agravada, em cotejo com as alegações
contidas na inicial do recurso, verifico, nesta fase inicial de cognição, que os fundamentos aduzidos pela
agravante são suficientes para autorizar a concessão do efeito ativo, pois apesar do poder de autotutela da
Administração Pública para rever seus autos (súmula 473 do STF), a exoneração de servidor público aprovado
em concurso público deve ser precedida de processo administrativo, no qual se garanta a ampla defesa e o
contraditório (súmulas 20 e 21 do STF), o que, na esteira das alegações do agravante, não foi observado no caso
concreto.

Por isso, no entendimento da relatora, o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, na medida em que
o agravante perdeu o seu cargo público, no qual foi aprovado em concurso, e, consequentemente, os seus
proventos.

Com essa decisão, começará a melhor das batalhas, o servidor voltar ao seu lugar de trabalho e receber o
merecido salário, que indevidamente, foi retido pela Vice-prefeita é Prefeita Municipal em exercício, Viliane
Costa.
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BACABAL: Justiça coloca em pauta para julgamento aumento da
taxa de iluminação pública.

O Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Sr. José Luiz de Almeida, pediu que fosse colocado em
pauta para julgamento a Lei 1345/2017 (que aumentou a taxa de iluminação pública na cidade de Bacabal em
mais de 100% e arrecada por mês 1 milhão e 100 mil reais), causando um prejuízo econômico e social aos
Bacabalenses.

BACABAL: Justiça coloca em pauta para julgamento aumento da taxa de iluminação pública.

“Está chegando ao fim. Estamos bem próximo do julgamento. Essa vitória é primeiramente graças a Deus e
também de toda sociedade Bacabalense”, afirma o Vereador Coronel Egídio.

BACABAL: Justiça coloca em pauta para julgamento aumento da taxa de iluminação pública.

A Procuradoria Geral do Estado, na pessoa do Procurador Geral Dr. Luíz Gonzaga Martins Coelho, após receber
a solicitação de Inconstitucionalidade da referida lei, julgou procedente o pedido declarando através de uma
ação direta de Inconstitucionalidade o seu cancelamento, visto sua arbitrariedade e os danos que a mesma vem
causando à toda sociedade bacabalense.

BACABAL: Justiça coloca em pauta para julgamento aumento da taxa de iluminação pública.

O processo encontra-se no Tribunal de Justiça do Maranhão e será julgado pelo desembargador José Luiz
Oliveira de Almeida (relator), onde o mesmo deverá aceitar ou não a solicitação de Inconstitucionalidade,
posteriormente será julgada no plenário do TJ pela votação de no máximo 16 Desembargadores.

Agradeço a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão na pessoa do Sr. Procurador Luiz Gonzaga por ter
decretado a Inconstitucionalidade da Lei 1345/2017 e encaminhado processo ao Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão.

Confio na justiça Maranhense, em especial no Tribunal de Justiça do Maranhão e na pessoa do Desembargador
José Luiz Oliveira de Almeida que após a análise do processo emitirá seu parecer referente ao cancelamento ou
não dá referida lei. 

Vale ressaltar, que é arrecadado mensalmente pelos cofres públicos do município de Bacabal após aprovação
dessa lei, em média 1 milhão e 100 mil reais por mês, dinheiro que tem feito muita falta na vida das famílias 
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PREVENÇÃO: Uso de máscaras passa a ser obrigatório no Fórum de
Santa Inês

 

A Diretoria do Fórum da Comarca de Santa Inês adotou medidas mais rígidas para combater a propagação da
Covid-19 durante o período de pandemia. A determinação, também preventiva à proliferação de outros tipos
gripais, é da juíza diretora do Fórum Denise Pedrosa Torres e consta na Portaria-TJ nº. 1643/2020. 

De acordo com o documento, enquanto perdurar as medidas protetivas ao contágio da Covid-19, fica obrigatório
o uso de máscaras descartáveis ou reutilizáveis para aqueles que necessitarem adentrar no prédio. Servidores e
usuários dos serviços da Justiça também deverão atentar para a necessidade de higienização das mãos com
álcool em gel ou água e sabão em local próprio disponibilizado para a assepsia na entrada do prédio.

As medidas mais rigorosas já estão em vigor e objetivam preservar a integridade física e a saúde de servidores,
juízes, promotores, advogados, defensores públicos, agentes de segurança e a sociedade de forma geral que,
mesmo durante o isolamento, eventualmente precisem utilizar os serviços urgentes prestados pelo fórum.

A edição da portaria levou em consideração a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde que
visa à adoção de medidas para conter o avanço da doença, bem como normativos editados pelos Executivos
estadual e municipal.
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ÓBITO: Corregedoria altera escala de plantão de óbitos no Fórum
de São Luís

 

A Corregedoria Geral da Justiça, por meio da Coordenadoria das Serventias Extrajudiciais, publicou, na última
segunda-feira, a mudança na escala de plantão de óbitos do Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), em
razão da antecipação de feriado estadual para a próxima sexta-feira (15). A alteração está em conformidade
com a Medida Provisória 313, do Governo do Estado.

A nova escala está disponível no endereço eletrônico, que pode ser acessada no espaço de Serviços ao Cidadão,
localizado no rodapé da página eletrônica do órgão (www.tjma.jus.br/cgj), no link “Plantão de Óbitos”. A
alteração é necessária porque em feriados e fins de semana o atendimento para emissão da certidão de óbito,
durante o dia, acontece somente em sistema de plantão, que funciona no Fórum de São Luís.

Quanto aos plantões noturnos, a Coordenadoria das Serventias informa que não houve alteração na escala para
o mês de maio, sendo mantida a cartorária Idália Alves do Nascimento Abraão, do Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais da 3ª Zona. O plantão noturno deve ser acionado somente em casos de traslado, que é quando
há necessidade de levar o corpo para outra cidade ou estado.

A Medida Provisória 313, publicada pelo Governo do Estado na edição 85 de 2020 do Diário Oficial, datado de
dia 8 de maio, antecipa o feriado da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil, regularmente comemorado
no dia 28 de julho. O ato do Executivo estadual visa reforçar as medidas de restrição temporária da circulação
de veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas da Ilha de São Luís.

O feriado estadual de 28 de julho, instituído pela Lei nº. 2.457, de 2 de outubro de 1964, é considerado data
magna do Estado, oportunidade em que se comemora a adesão do Maranhão à Independência do Império do
Brasil.
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TELETRABALHO: Ouvidoria disponibiliza mais canais de
atendimento em plantão extraordinário prorrogado

A Ouvidoria do Poder Judiciário do Maranhão ampliou os canais de atendimento ao público, durante o regime
de teletrabalho, em razão da prorrogação do plantão extraordinário implantado. A determinação foi do ouvidor
geral do Poder Judiciário do Maranhão, desembargador Kleber Carvalho.
Além dos canais divulgados anteriormente, agora os usuários dos serviços prestados podem entrar em contato
com a Divisão, por Whatsapp, pelos telefones (98)3194-5838, 3194-5849, 3194-5851 e 3194-5854.
Essa modalidade que permite o recebimento de mensagens e ligações de Whatsapp por telefones fixos é
denominada Whatsapp Business pelo aplicativo. Mas não é preciso que a pessoa interessada em entrar em
contato com a Ouvidoria faça qualquer modificação e nem tenha que baixar outro aplicativo em seu aparelho.
Basta utilizar os novos contatos da mesma forma que o Whatsapp comum.
OUTROS CONTATOS – As outras formas de contato com a Ouvidoria permanecem disponíveis: Telejudiciário,
pelos telefones 0800-7071581 (para ligações a partir de telefones fixos) ou (98)3194-5555 (para ligações a
partir de celular). Tem ainda o celular institucional da Ouvidoria: (98) 98880-5251.
Outra maneira é acessar o formulário eletrônico no site do Tribunal de Justiça, por meio do link
https://sistemas.tjma.jus.br/attende/xhtml/frmAvisoOuvidoria.jsf. O usuário pode ainda encaminhar e-mail para
ouvidoria@tjma.jus.br.
Os servidores da Ouvidoria permanecem em regime de teletrabalho, haja vista que todos os serviços da
Ouvidoria podem ser prestados pelas vias eletrônica e telefônica.
Já a Divisão do Telejudiciário, integrante da Ouvidoria, está funcionando com atendimento mínimo, em sistema
de rodízio, até às 13h. Mas estão sendo desenvolvidos mecanismos para que mais servidores possam atender,
simultaneamente, por turno, de modo a ampliar o acesso ao usuário. Em função disso, a Divisão informa que,
momentaneamente, pode ocorrer certa demora no atendimento pelo Call-Center.
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NO PARANÁ: Com apoio da Segurança Institucional do TJMA,
polícia prende suspeito de ameaçar juiz Douglas Martins de morte

A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba, Edson Douglas Oliveira de Freitas, suspeito
de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís. O próprio juiz Douglas Martins anunciou o nome do suspeito, assim que lhe foi informado.
A intensificação das ameaças foi feita por meio de uma rede social, depois que o juiz Douglas Martins decretou
o lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da Região Metropolitana
da capital. Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente,
o magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.
A operação conjunta tem inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), e contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros.
O desembargador elogiou a atuação dos policiais dos dois estados envolvidos na operação. A participação da
Segurança Institucional do TJMA se deu no contexto da garantia da proteção e segurança do magistrado e
acompanhamento dos trabalhos da Polícia Civil, auxiliando em todas as fases da investigação.
O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do TJMA, informou que o pedido de prisão foi
decretado pela juíza da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, Janaina Araujo de Carvalho.
PÚBLICAS - O juiz Douglas Martins disse que, inicialmente, o suspeito lhe enviou mensagens privadas. O
magistrado revelou que, depois, tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas - que “printaram” as
mensagens e lhe enviaram - de que algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o juiz iria
morrer.
Douglas Martins destacou que “vivemos momentos de muita intolerância em nosso país. As pessoas já não se
contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e necessária”.
O magistrado entende que, quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um agente público,
é natural que este seja criticado e que essas críticas ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta
que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado, juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.
“De outro lado, essa divergência de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte
ou agressões físicas. Esses atos de violência têm sido direcionados a profissionais da imprensa, da saúde e
outros. É preciso parar”, frisou Douglas Martins.
DEZEMBRO DE 2019 - O delegado Odilardo Muniz disse que o DCCT iniciou investigações desde o mês de
dezembro de 2019, para apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais contra o Juiz Douglas
Martins.
O delegado explicou que as ameaças iniciadas naquele mês, por causa de uma outra decisão do juiz,
intensificaram-se depois que foi decretado o lockdown pelo magistrado.
Odilardo Muniz disse que pediu a representação judicial de prisão e de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. Explicou que, nesta segunda, o COPE do Paraná cumpriu dois mandados de busca e
apreensão e prisão preventiva do suspeito, que mora em Curitiba. Falou que, imediatamente, foi encaminhada
uma carta precatória com o pedido de oitivas do suspeito, para que o interrogatório seja emitido para São Luís.
“Após isso, vamos concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça, justamente pelo crime de ameaça e coação
no curso do processo”, completou Odilardo Muniz.
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Por decisão do CNJ, juiz Douglas de Melo está proibido de fazer
lives

O corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, proibiu o juiz Douglas de Melo Martins, de São Luís, de
participar de lives com políticos, pré-candidatos ou militantes partidários.
O pedido foi feito ao CNJ pelo senador Roberto Coelho Rocha (PSDB-MA), que apontou participação do
magistrados nas conversas pela internet.
Anúncios dos debates nas redes incluíam logotipo de parlamentares ou pré-candidatos.
O titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, participou de várias lives após o Decreto de Lockdown para
a ilha de São Luís, as lives aconteciam quase que diariamente, a maioria delas com políticos, muitos deles,
pré-candidatos na eleição prevista para acontecer este ano.
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TJ suspende decisão de Douglas Martins sobre suspeição em ação
do MP contra o governo Dino

Publicado em 12 de maio de 2020 por gilbertoleda
 

O desembargador Guerreiro Júnior, do Tribunal de Justiça do Maranhão, deferiu nesta terça-feira (12) liminar
pedida pelo Ministério Público e suspendeu uma decisão do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que havia rejeitado exceção de suspeição protocolada pelo promotor
de Justiça da Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim.

A suspeição do magistrado foi arguida na sexta-feira passada (8) pelo representante do MP. Ele pretende que
outro juiz analise o caso em que se pede que o Estado seja obrigado “a demonstrar e comprovar, com total
transparência, […] as medidas efetivamente adotadas e valores financeiros recebidos e despendidos de repasses
da União, emendas parlamentares e doações privadas, gastos no enfrentamento da pandemia ocasionada pela
propagação do coronavírus” (saiba mais).

Ao fazer o pedido, Cutrim destacou que Martins já se deu por suspeito, por razões de foro íntimo, numa ação
em que também figuram no polo passivo o próprio Flávio Dino, o atual secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, e o Estado do Maranhão.

O magistrado, contudo, rejeitou o pedido do MP, e solicitou apenas que um novo juiz fosse designado pela
Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão (reveja), para atuar na Vara por 30 dias e julgar não apenas esta
ação do MP, mas também outros processos relacionados à pandemia da Covid-19. Por isso o promotor recorreu
ao TJ.

No seu despacho, Guerreiro Júnior aponta que Douglas Martins não cumpriu o Código de Processo Civil, ao
despachar à CGJ um processo que, em tese, deveria estar suspenso em virtude do pedido de suspeição. Ele
determinou a anulação do ato.

“Conforme determina o Código de Processo Civil, com o ajuizamento da Exceção de Suspeição ocorre a
suspensão do processo, sendo que ao magistrado apontado como suspeito são concedidas as seguintes
alternativas […]: ou reconhece a suspeição e declina da competência para o substituto legal; ou a nega e
determina o encaminhamento do incidente ao Tribunal, órgão competente para julgá-la. No entanto, denoto que
o magistrado excepto [Douglas Martins], ora impetrado, não cumpriu o determinado no ordenamento jurídico,
deliberando em um processo no qual havia sido levantada sua suspeição, ao determinar a expedição de ofício ‘à
Corregedoria Geral da Justiça solicitando-se a designação de juiz auxiliar para funcionar junto a esta unidade
pelo prazo de 30 dias, bem como para responder pelo presente processo’.  Assim, o ato apontado como coator
está em dissonância com as leis que regem a matéria”, pontuou o desembargador.

Com a decisão, o pedido de suspeição, agora, será julgado pelo plenário do TJMA.
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CNJ veta Douglas Martins em lives após aparições com Duarte Jr. e
Neto

Publicado em 12 de maio de 2020 por gilbertoleda
 

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou hoje (12), em caráter liminar, que o
juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís (MA),
abstenha-se de participar de debates virtuais públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a
presença de políticos maranhenses e/ou de pessoas que, publicamente, pleiteiam se eleger ou se reeleger nas
eleições de 2020, nos termos do artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão liminar foi tomada nos autos de reclamação disciplinar formulada pelo senador Roberto Rocha
(PSDB-MA). Segundo o tucano, o magistrado “vem se submetendo a superexposição midiática ao lado de
políticos maranhenses, participando de diversos eventos promovidos por estes, já tendo atuado em diversas
lives propiciadas e agendado a sua participação em outra que ainda vai ocorrer”.

Rocha decidiu protocolar a ação após o anúncio de participação do juiz em lives dos pré-candidatos a prefeito
de São Luís Duarte Jr. (Republicanos) e Neto Evangelista (DEM). No caso do Democrata, a live chegou a ser
iniciada, mas logo encerrada por problemas técnicos.

Em sua decisão, o ministro Humberto Martins destacou que observou, em todos os folders eletrônicos de
divulgação das lives que tiveram a participação do juiz Douglas Martins, o logotipo característico do
parlamentar ou do pré-candidato que promoveu e coparticipou do encontro virtual (com símbolos e cores de
partidos políticos), vinculando essa atividade virtual à militância política ou à atividade político-partidária.

Continue lendo em: 
https://gilbertoleda.com.br/2020/05/12/cnj-veta-douglas-martins-em-lives-apos-aparicoes-com-duarte-e-neto-eva
ngelista/

https://gilbertoleda.com.br/2020/05/12/cnj-veta-douglas-martins-em-lives-apos-aparicoes-com-duarte-e-neto-evangelista/
https://gilbertoleda.com.br/2020/05/12/cnj-veta-douglas-martins-em-lives-apos-aparicoes-com-duarte-e-neto-evangelista/
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Covid-19: Douglas Martins acredita que lockdown evitou mortes em
SLZ

 

O Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, declarou hoje (13),
durante entrevista ao programa Ponto Final, da Rádio Mirante AM, que acredita que, por conta da sua decisão –
determinando a decretação de lockdown na Região Metropolitana da capital -, houve um uma quebra da linha
de expansão do novo coronavírus na Grande Ilha, com consequente contenção do número de óbitos por
Covid-19 nos últimos dias.

Ele determinou que o bloqueio total, por 10 dias, começasse na na semana passada, e na terça-feira (12)
homologou acordo entre o Ministério Público, o Governo do Maranhão e as quatro prefeituras da Região
Metropolitana de São Luís para que a medida, que acabaria amanhã (14), fosse estendida até o domingo (17).

“Eu tenho absoluta certeza de que foi tomada a decisão correta. E digo mais, se não tivéssemos adotado essa
posição para alcançar o nível de isolamento social que conseguimos alcançar na ilha, hoje talvez nós
estivéssemos aqui com o número de mais de 100 óbitos por dia. Não foi só a redução, nós evitamos o
crescimento”, finalizou.

O magistrado disse, ainda, que não vê, por ora, necessidade de nova prorrogação do bloqueio na grande Ilha.
Segundo ele, uma nova extensão ocorrerá apenas se houver decisão dos Executivos, estadual ou municipais.

“Do que nós vimos na audiência, já poderíamos dizer que provavelmente não teremos nenhum tipo de proposta
de prorrogação além da segunda-feira [dia 18 de maio], porque ninguém propôs a prorrogação na audiência,
partiu de uma iniciativa minha. O que parece, do que vimos na audiência, é que todas as partes estão se
encaminhando no sentido de, daqui por diante, essas decisões de mais restrições ou menos restrições, a partir
de segunda-feira, fiquem ao encargo exclusivo dos órgãos do Executivo estadual e municipais. Cada um
decidindo de acordo com a sua realidade e de acordo com a situação concreta de seu. município”, explicou.
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Homem que ameaçou o juiz Douglas Martins é da cidade de Caxias
e eleitor de Bolsonaro; veja mensagens

O homem que foi preso nesta terça-feira (12) em Curitiba, e que ameaçava o juiz Douglas de Melo Martins pelas
redes sociais, foi identificado como Edson Douglas Oliveira de Freitas, nascido em Caxias, no leste maranhense.

Edson Douglas foi preso numa ação da Polícia Civil do Maranhão com apoio do Centro de Operações Policiais
Especiais (COPE), do Paraná. Ele é o responsável por ameaças ao titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís.

Por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Especial de
Investigações Criminais (SEIC), a Polícia Civil maranhense estava investigando, desde dezembro do ano
passado, crimes de ameaça e coação praticados por intermédio das redes sociais contra o juiz.

Em uma das ameaças, o homem diz: “Tá com medinho? Tu vai pegar um caminhão baú e levar comida na casa
das pessoas, tu né juiz? Então pronto, usou caneta? Então agora vai usa as mãos pra comprar comida pra todo
mundo...juizeco de primeira instância, se tud não fizer vai morrer..pois o Bope vai te pegar.. Vamos bater na tua
casa...”

A prisão de Edson Douglas ocorreu durante cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. O acusado
deve ser transferido para São Luís.

Com informações de O Informante
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Homem acusado de ameaçar o juiz Douglas Martins é preso no
Paraná

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), um maranhense acusado de ter praticado as ameaças de morte
contra o juiz Douglas de Melo Martins, responsável por determinar o lockdown na Ilha de São Luís.

A prisão foi efetuada na cidade Curitiba pela Polícia Civil do Paraná. As investigações foram conduzidas pela
Superintendência de Investigações Criminais do Maranhão (SEIC).

O delegado Armando Pacheco informou que existia uma investigação, iniciada em dezembro de 2019, em
relação às ameaças que o juiz Douglas de Melos Martins estava sofrendo nas redes sociais.

As primeiras ameaças surgiram por conta de decisões do magistrado referente ao concurso da Polícia Militar do
Maranhão.

Já nos últimos dias, as ameaças voltaram e o acusado chegou a publicar que mataria o juiz Douglas Martins,
caso ele não voltasse atrás na sua decisão de decretar o lockdown. O magistrado formulou a denúncia ao
Tribunal de Justiça do Maranhão.

Com as novas publicações, o delegado Armando Pacheco informou que foi identificado que se tratava de um
mesmo perfil, que já tinha feito ameaças em dezembro de 2019.

O homem, que não teve a identidade revelada, será acusado de coação no curso do processo e também por
ameaça. A pena por esses crimes poderá chegar a cinco anos de detenção.

A Secretaria de Segurança do Maranhão (SSP) está tentando a transferência do acusado, mas depende da
oferta de voos. Caso não consiga a imediata remoção, ele será ouvido, ainda hoje, Polícia Civil do Paraná.
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Após prorrogar lockdown, Douglas Martins é considerado suspeito
para julgar ação contra Governo

Em sentença proferida nesta terça-feira (12), o desembargador Antonio Guerreiro Júnior, do Tribunal de Justiça
do Maranhão, acatou liminarmente mandado de segurança, impetrado pelo promotor de Justiça José Augusto
Cutrim Gomes, e determinou a suspeição do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, para julgar uma ação na qual o representante do Ministério Público cobra transparência do Governo
do Estado na divulgação de ações e recursos gastos para combater a proliferação do Coronavírus (COVID-19).

A decisão do desembargador (veja Aqui) foi dada horas depois do juiz reunir-se com representantes das
Prefeituras de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, além da Secretaria de Estado da Saúde,
e decidir estender até domingo os efeitos do lockdown (fechamento total de atividades não essenciais) na região
metropolitana.

A sentença de Guerreiro Júnior não tem relação com a nova decisão de prorrogar o lockdown.

Trata-se especificamente do pedido do promotor referente à publicização, por parte do Poder Executivo, de
valores financeiros recebidos e despendidos de repasses da União, emendas parlamentares e doações privadas
empregadas no combate a pandemia.

No vídeo abaixo, Douglas Martins explica sobre a prorrogação do fechamento total das atividades.
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Polícia prende suspeito de ameaçar juiz Douglas Martins de morte

A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba, Edson Douglas Oliveira de Freitas, suspeito
de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís.

O próprio juiz Douglas Martins anunciou o nome do suspeito, assim que lhe foi informado.

A intensificação das ameaças foi feita por meio de uma rede social, depois que o juiz Douglas Martins decretou
o lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da Região Metropolitana
da capital. Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente,
o magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.

A operação conjunta tem inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), e contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros.

O desembargador elogiou a atuação dos policiais dos dois estados envolvidos na operação. A participação da
Segurança Institucional do TJMA se deu no contexto da garantia da proteção e segurança do magistrado e
acompanhamento dos trabalhos da Polícia Civil, auxiliando em todas as fases da investigação.

“A operação foi de muito êxito, resultado da ação conjunta da decisão judicial da magistrada da Central de
Inquéritos, e da ação da Comissão de Segurança, que, dentro do espaço de cooperação que nós temos com
outros centros de inteligência de outros estados, como é o caso do Paraná, nós conseguimos agilizar o
cumprimento de forma mais rápida possível. A operação foi de pleno êxito e vai surtir grande efeito para proibir
esse tipo de ameaça”, acrescentou Raimundo Barros.

O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do TJMA, ratificou o elogio feito à juíza da
Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, Janaina Araujo de Carvalho.

PÚBLICAS – O juiz Douglas Martins disse que, inicialmente, o suspeito lhe enviou mensagens privadas. O
magistrado revelou que, depois, tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas – que “printaram” as
mensagens e lhe enviaram – de que algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o juiz iria
morrer.

Douglas Martins destacou que “vivemos momentos de muita intolerância em nosso país. As pessoas já não se
contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e necessária”.

O magistrado entende que, quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um agente público,
é natural que este seja criticado e que essas críticas ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta



que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado, juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.

“De outro lado, essa divergência de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte
ou agressões físicas. Esses atos de violência têm sido direcionados a profissionais da imprensa, da saúde e
outros. É preciso parar”, frisou Douglas Martins.

DEZEMBRO DE 2019 – O delegado Odilardo Muniz disse que o DCCT iniciou investigações desde o mês de
dezembro de 2019, para apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais contra o Juiz Douglas
Martins.

O delegado explicou que as ameaças iniciadas naquele mês, por causa de uma outra decisão do juiz,
intensificaram-se depois que foi decretado o lockdown pelo magistrado.

Odilardo Muniz disse que pediu a representação judicial de prisão e de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. Explicou que, nesta segunda, o COPE do Paraná cumpriu dois mandados de busca e
apreensão e prisão preventiva do suspeito, que mora em Curitiba. Falou que, imediatamente, foi encaminhada
uma carta precatória com o pedido de oitivas do suspeito, para que o interrogatório seja emitido para São Luís.

“Após isso, vamos concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça, justamente pelo crime de ameaça e coação
no curso do processo”, completou Odilardo Muniz.
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Douglas Martins explica decisão da prorrogação do lockdown

por Jorge Aragão
13 maio 2020
Nesta quarta-feira (13), em entrevista ao titular do Blog, no programa Ponto Final, da Rádio Mirante AM, o juiz
Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, explicou a sua decisão de prorrogar, nesse
primeiro momento, o lockdown em três dias, indo até o próximo domingo (17).

O magistrado deixou bem claro que partiu exclusivamente dele a decisão de prorrogar o lockdown, já que
nenhuma das partes que estiveram participando da reunião demonstrou tal interesse.

“Eu fiz uma audiência ontem, de conciliação. Nessa audiência, o representante do estado, os representantes dos
municípios fizeram uma análise positiva do lockdown, mas nenhuma das partes envolvidas manifestou interesse
em que o lockdown fosse prorrogado. Eu propus diante das informações que chegaram, e de certa forma até
insistir, que tivéssemos mais três dias de lockdown. Insisti com as partes e no final conseguimos chegar a bom
termo para essa prorrogação por mais três dias de lockdown na ilha de São Luís”, afirmou.

No entanto, o magistrado também deixou claro que dificilmente teremos uma prorrogação da prorrogação, já
que as partes não demonstraram interesse nem no prolongamento inicial. A afirmação foi feita pelo fato do juiz
Douglas Martins ter deixado claro que uma nova prorrogação teria que partir de um pedido do Ministério
Público e/ou Executivo, municipais e/ou estadual.

“Do que nós vimos na audiência, já poderíamos dizer que provavelmente não teremos nenhum tipo de proposta
de prorrogação além da segunda-feira, porque ninguém propôs a prorrogação na audiência, partiu de uma
iniciativa minha. O que parece, do que vimos na audiência é que todas as partes estão se encaminhando no
sentido de daqui por diante, essas decisões de mais restrições ou menos restrições, a partir de segunda-feira
fique ao encargo exclusivo dos órgãos do executivo estadual e municipais. Cada um decidindo de acordo com a
sua realidade e de acordo com a situação concreta de seu. município”, destacou.

O magistrado afirmou que tem consciência que sua decisão ajudou a salvar vidas de muitos maranhenses e está
com a cabeça tranquila por ter determinado a decretação do lockdown. Clique aqui para ouvir a entrevista na
íntegra.

Todo Estado – Nesta quarta-feira (13), o PSTU confirmou que ajuizou uma ação na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís, querendo a ampliação do lockdown para todo o Maranhão e pedindo a estatização de
todos os leitos privados para serem controlados pelo SUS para atendimento aos portadores de COVID-19.
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CNJ proíbe juiz do lockdown de participar de l ives
político-partidárias

O juiz maranhense Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses e Difusos do Maranhão, que determinou que
o Governo do Maranhão decretasse o lockdown na Região Metropolitana está proibido de participar de lives
político-partidárias.

De acordo com o Conjur, a decisão foi do corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, que
determinou, em caráter liminar, que o magistrado do Maranhão, abstenha-se de participar de debates virtuais
públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a presença de políticos maranhenses e/ou de
pessoas que, publicamente, pleiteiam se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020, nos termos do artigo 25 do
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão liminar foi tomada nesta terça-feira (12/5) nos autos de reclamação disciplinar formulada pelo
senador Roberto Coelho Rocha (PSDB-MA) contra o magistrado. Segundo Roberto Rocha, o juiz “vem se
submetendo a superexposição midiática ao lado de políticos maranhenses, participando de diversos eventos
promovidos por estes, já tendo atuado em diversas lives propiciadas e agendado a sua participação em outra
que ainda vai ocorrer”.

Preservação – Em sua decisão, o ministro Humberto Martins destacou que observou, em todos os folders
eletrônicos de divulgação das lives que tiveram a participação do juiz Douglas Martins, o logotipo característico
do parlamentar ou do pré-candidato que promoveu e coparticipou do encontro virtual (com símbolos e cores de
partidos políticos), vinculando essa atividade virtual à militância política ou à atividade político-partidária.

 Dessa forma, segundo o ministro, o magistrado, por estar investido de jurisdição e possuir o mister precípuo de
julgar, tem o dever de resguardar sua imparcialidade, sua impessoalidade e preservar para que suas decisões
judiciais, sua imagem e a própria imagem do Poder Judiciário como um todo, não sejam atreladas a interesses
político-partidários de qualquer natureza.

“Na hipótese, entendo que a participação do juiz Douglas de Melo Martins, em debates ao vivo (lives)
promovidos por políticos do estado do Maranhão, pré-candidatos a eleição ou reeleição, para discutir decisão
judicial e temas de notório cunho político-partidário ou reveladora de atividade de militância política pode
ensejar, em tese, conduta que viole deveres e vedações inerentes à magistratura”, afirmou o corregedor
nacional.

O ministro Humberto Martins determinou ainda a expedição de Carta de Ordem ao presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão para que promova a intimação pessoal do magistrado, a fim de que, querendo, apresente
defesa prévia, no prazo de 15 dias.
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Lockdown na região metropolitana será mantido até próximo
domingo, dia 17

Uma reunião envolvendo representantes do Governo do Maranhão, Prefeituras dos municípios da Ilha de São
Luís, Ministério Público e Justiça definiu que o lockdown na região metropolitana será prorrogado até próximo
domingo, dia 17 de maio. A informação foi confirmada ainda pouco pelo juiz Douglas de Melo Martins, que um
acordo foi costurado entre todas as partes e chegaram a esse denominador comum.

De acordo com o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o Governo e as Prefeituras queriam o fim do
lockdown na quinta-feira, dia 14 de maio. O Ministério Público não apresentou uma proposta e solicitou mais
informações, já o juiz Douglas Martins propôs a extensão do lockdown até domingo, sugestão essa que foi aceita
por todos.
 
Douglas de Melo Martins explica, que a decisão de prorrogar o lockdown não trará tanto prejuízo ao comércio e
aumenta a margem para garantir um folego no combate ao novo coronavírus. No entanto, ele não descarta
decidir por um novo lockdown a partir de segunda-feira, 18 de maio, caso seja necessário, a pedido do
Ministério Público ou dos governo estaduais e/ou municipais.

É necessário frisar que a decisão de manter o lockdown até o domingo, também vai evitar a entrada e saída de
veículos da Ilha de São Luís, uma vez que foi decreto feriado dia 15 de maio, assim poderia ocorrer um fluxo
bem maior do trânsito de pessoas do interior para capital e vice-versa.

Se não houver nenhuma nova decisão, valerá para os dias 18, 19 e 20, o decreto do Governo do Maranhão que
autorizava o funcionamento de serviços essenciais como supermercados, farmácias, lojas de material de
construção, óticas, lojas que vendem tecidos etc. O governador Flávio Dino vem prometendo flexibilizar
comércios e serviços a partir do dia 21 de maio.
 
Quanto ao rodízio de veículos na Ilha de São Luís, caberá ao Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís
definir por mantê-lo ou suspendê-lo na quinta-feira, dia 14 de maio.

De acordo com especialistas, os efeitos do lockdown de São Luís devem surtir efeitos entre 5 a 14 dias, após a
conclusão, uma vez que é tempo estimado de incubação do coronavírus.

Diego Emir
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Live com Duarte Júnior foi motivação para decisão do CNJ

13 de maio de 2020 Maramais

O senador Roberto Rocha (PSDB) conseguiu no CNJ- Conselho Nacional de Justiça, barrar qualquer
participação do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de
São Luís, em lives com políticos do Maranhão.

Roberto usou como embasamento de sua reclamação disciplinar, o folder de uma live entre o juiz e o deputado
Duarte Júnior (Republicanos), conhecido por seus excessos na mídia da capital.

Na limiar, assinada pelo ministro Humberto Martins, foi determinado que o juiz se abstenha-se de participar de
debates virtuais públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a presença de políticos
maranhenses e/ou de pessoas que, publicamente, pleiteiam se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020, nos
termos do artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

“Na hipótese, entendo que a participação do juiz Douglas de Melo Martins, em debates ao vivo (lives)
promovidos por políticos do estado do Maranhão, pré-candidatos a eleição ou reeleição, para discutir decisão
judicial e temas de notório cunho político-partidário ou reveladora de atividade de militância política pode
ensejar, em tese, conduta que viole deveres e vedações inerentes à magistratura”, afirmou o corregedor
nacional.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
13/05/2020 - BLOG MARCO DEÇA 
POSITIVA
Tivemos problemas técnicos no sistema, reconhece juiz do lockdown?

Pag.: 41

Tivemos problemas técnicos no sistema, reconhece juiz do
lockdown?

12/05/2020 18:30:06

 

Douglas de Melo Martins decidiu estender por mais três dias o bloqueio geral que terminaria neta quinta-feira,
14, mas exigiu do Governo do Estado e das prefeituras envolvidas provas efetivas dos resultados obtidos

O bloqueio geral em São Luís vai durar agora até domingo, mas o juiz que decretou a medida reconhece falhas
técnicas no sistema

Ao decidir-se por mais três dias de lockdown na Grande São Luís, nesta terça-feira, 12, o juiz da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, cobrou resultados efetivos do governo e das
prefeituras envolvidas.

– Quero dados sobre o funcionamento da atenção primária; dados sobre a diminuição do fluxo de pessoas e
veículos no período pós-lockdown, dados sobre ocupação dos leitos públicos e privados, dados sobre efetivo de
fiscalização e assistência à saúde – exigiu Martins, em seu relatório.

O bloqueio, que funcionaria até quinta-feira, 14, vai se estender até o domingo 17.

A audiência pública foi remota, com a participação de vários envolvidos diretamente no lockdown na Grande
São Luís

No intervalo da audiência desta tarde, Douglas de Melo Martins conversou com o blog Marco Aurélio D"Eça
sobre a atuação prática do lockdown, em vigor desde o dia 5. E mostrou-se apreensivo com a efetividade da
medida.

– Tivemos muitos problemas técnicos com o sistema – afirmou.

Ele não especificou, porém, quais os problemas técnicos e se estes problemas técnicos comprometeram o
resultado do bloqueio.

Até quinta-feira, o Governo do Estado e as prefeituras devem ditar regras específicas para o novo período de
lockdown...
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Juiz do lockdown está proibido de fazer lives com políticos

Destaque / 12 de Maio de 2020 / 09h43 - Por Leandro Miranda

O corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, proibiu o juiz Douglas de Melo Martins, de São Luís, de
participar de lives com políticos, pré-candidatos ou militantes partidários.

O pedido foi feito ao CNJ pelo senador Roberto Coelho Rocha (PSDB-MA), que apontou participação do
magistrados nas conversas pela internet.

Anúncios dos debates nas redes incluíam logotipo de parlamentares ou pré-candidatos.

Martins foi chamado para falar sobre o lockdown que ele mesmo decretou no Maranhão, no mês passado.

“O magistrado, por estar investido de jurisdição e possuir o mister precípuo de julgar, tem o dever de
resguardar sua imparcialidade, sua impessoalidade e preservar para que suas decisões judiciais, sua imagem e
a própria imagem do Poder Judiciário como um todo não sejam atreladas a interesses político-partidários de
qualquer natureza”, diz a decisão. (O antagonista)
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Bolsominion maranhense que mora em Curitiba é preso por
ameaças ao juiz do lockdown

 

O bolsominion maranhense Edson Douglas foi preso, hoje, em Curitiba por ameaças ao juiz Douglas de Melo
Martins, o juiz do lockdown.

Edson Douglas enviou mensagens em tom de ameaça de morte ao juiz após decretação do bloqueio total na Ilha
de São Luís.

O mandando de busca foi expedido pela Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento de Combate a
Crimes Tecnológicos (DCCT/SEIC), com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE),
do Paraná.
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É fake news que lockdown foi suspenso em São Luís

Destaque / 12 de Maio de 2020 / 07h47 - Por Leandro Miranda

Corre nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais uma fake news envolvendo uma decisão do desembargador
Guerreiro Júnior em que ele suspende o lockdown na Ilha de São Luís.

A decisão resolve uma questão processual relativa à exceção de suspeição do juiz Douglas de Melo Martins, o
mesmo que decidiu pelo lockdown.

Portanto, não tem relação nenhuma com o lockdown, que segue confirmado até o próximo domingo (17).
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Homem suspeito de ameaças ao juiz Douglas Martins é preso no
Paraná

O juiz Douglas de Melo Martins vinha sendo ameaçado e coagido nas redes sociais
A Superintendência Especial de Investigações Criminais (SEIC) do Maranhão deve solicitar nas próximas horas
a transferência de Curitiba (PR) de um homem  suspeito de fazer ameaças de morte, pelas redes sociais, contra
o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, por ter determinado o lockdown
(bloqueio total) na região metropolitana da Ilha de São Luís.

A detenção do suspeito teve a participação da Polícia Civil do Maranhão com apoio do Centro de Operações
Policiais Especiais (Cope) do Paraná. 

O Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, órgão ligado à SEIC, vinha investigando, desde dezembro
passado, crimes de ameaça e coação pela internet contra o juiz Douglas Martins.

A expectativa agora é para a chegada do suspeito à capital maranhense, onde deve prestar depoimento e ficar à
disposição da Justiça.
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Polícia Civil do Maranhão prende homem em Curitiba por ameaças
ao juiz Douglas de Melo Martins

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos
(DCCT/SEIC) cumpriu nesta terça-feira (12) dois mandados de busca e apreensão e prendeu preventivamente
um maranhense que reside em Curitiba, no Estado do Paraná.

A prisão se deu com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), do Paraná.

O DCCT iniciou investigações no mês de dezembro de 2019 com finalidade de apurar crimes de Ameaça e
Coação no Curso do Processo, praticados através das redes sociais, contra o juiz Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Hoje, com o apoio operacional do COPE, da Polícia Civil do Estado do Paraná, o Departamento cumpriu dois
mandados de busca e apreensão e também a prisão preventiva do indivíduo que reside em Curitiba, identificado
como o responsável pelos crimes de ameaça contra o juiz.

Segundo as investigações, o acusado iniciou as ameaças ao juiz em dezembro de 2019, por causa de decisão em
que o magistrado permitiu a participação de pessoas com deficiência física no Curso de Formação de Oficiais
(CFO). As ameaças foram intensificadas recentemente, pelo mesmo acusado, ante a decretação do lockdown na
Região Metropolitana de São Luís.
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Estado e municípios da Região Metropolitana decidem prorrogar
confinamento total até domingo, 17
 

Em audiência de conciliação realizada nesta terça-feira, 12, por videoconferência, pela Vara de Interesses
Coletivos de São Luís, representantes do Ministério Público estadual, Estado do Maranhão, Município de São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa entraram em acordo pela prorrogação do confinamento
total (lockdown) nesses municípios, até domingo, 17.

Aberta a audiência, o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís, solicitou às partes que apresentassem um panorama sobre a situação diante da
pandemia.

O Estado do Maranhão informou que foram abertos 38 leitos na Clínica São José e 50 leitos no Hospital
Raimundo Lima, e reservado o ambulatório do anexo do Hospital do Servidor ao tratamento da Covid-19,
destacando, ainda, a inauguração do Hospital de Campanha ainda essa semana. O Município de São Luís
informou que a SEMUS já vinha adotando o métdo de atednimento  em várias unidades e, destinou 12 Unidades
Básicas de Saúde ao atendimento de pacientes com síndromes gripais. A SMTT informou que o tráfego de
pessoas no sistema de transporte coletivo reduziu em cerca de 80 a 90% no período pós-lockdown.

A SEMAPA informou que tomou medidas para promover o distanciamento social e o uso obrigatório de
máscaras e garantir abastecimento. Foram feitas demarcações com faixas de contenção e contratações
temporárias de fiscais. Quanto a casos sensíveis, como Cidade Operária e Mangueirão, foram feitas ações de
aconselhamento, com auxílio da Blitz Urbana, medidas de remoção de feirantes para outro espaço provisório, a
fim de diminuir fluxo de pessoas. Estariam sendo contratados emergencialmente bombeiros civis para, a partir
de quinta-feira, auxiliar na organização das feiras.

O Município de São José de Ribamar informou que foram criados quatro centros de referência para atendimento
de síndromes gripais. O Município de Paço do Lumiar ressaltou não possuir unidade hospitalar nem leitos
próprios para atendimento de paciente da COVID-19. Casos que surgem em Paço do Lumiar são atendidos na
rede de saúde do Estado e de São Luís, conforme pactuações. Mas informou que adotou rotinas para
atendimento de pacientes com síndromes gripais. O Município de Raposa prestou suas informações, destacando
as ações tomadas no âmbito municipal.

INFORMAÇÕES – O Ministério Público também pediu juntada de informações ao processo sobre os boletins;
funcionamento da atenção primária; diminuição do fluxo de pessoas e veículos no período pós-lockdown,
ocupação dos leitos públicos e privados e efetivo de fiscalização e assistência à saúde. As informações deverão
ser encaminhadas diretamente ao e-mail do gabinete do procurador-geral de Justiça.

Até sexta-feira (15) o Estado do Maranhão e os municípios réus juntarão aos autos as informações solicitadas. E
até o domingo (17), o Ministério Público apresentará sua manifestação, requerendo ou não a designação de
nova audiência.
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JUDICIÁRIO: Decisão do desembargador Guerreiro Junior não
suspende lockdown

13/05/2020 00:00:00

 

A decisão proferida pelo desembargador Guerreiro Junior, do Tribunal de Justiça do Maranhão, em Ação Civil
Pública nº 0813613-03.2020.8.10.0001, contra suposto ato ilegal do juiz de Direito, Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís, não suspende determinação de lockdown na
Comarca da Ilha de São Luís.

Acesse a íntegra da decisão AQUI.
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Flávio Dino silencia sobre prorrogação do lockdown

 

O governador Flávio Dino (PCdoB) voltou a destacar, nas redes sociais, a redução do número de passageiros no
transporte coletivo em São Luís por conta do lockdown determinado pela Justiça.

Segundo o governador, a queda se mantém em 80 por cento. Para Flávio Dino, essa redução trará enorme
benefício. Mesmo com essa constatação, Flávio Dino ainda não se manifestou sobre a manutenção ou não do
lockdown na Região Metropolitana.

“Decorridos 8 dias do lockdown na Ilha de São Luís, a queda do número de passageiros transportados em
ônibus se mantém na média de 80%. O rodízio de carros complementa a medida. Os benefícios serão enormes,
naquilo que mais importa: salvar vidas”, apontou.

Flávio Dino segue em silêncio sobre a decisão da Justiça que decidiu prorrogar o lockdown por mais três dias,
de 15 a 17 de maio (domingo).

Em entrevista à Rádio Mirante AM, o juiz Douglas Martins afirmou que a uma nova prorrogação do lockdown
após o domingo (17) caberá aos Executivos estadual e municipal.

O governador também não se posicionou sobre a necessidade ou não de manter o lockdown por um período
maior, uma vez que o número de casos da doença apresentou uma queda nos últimos dois dias.

Em entrevista coletiva na semana passada, Flávio Dino disse que caberia à Justiça a decisão de ampliar o
bloqueio total, deixando claro que não tomaria nenhuma decisão nesse sentido.

Foto: Reprodução/TV Mirante
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Homem suspeito de ameaçar juiz Douglas de Melo Martins, em São
Luís é preso no Paraná

Edson Douglas Oliveira de Freitas, de 29 anos, nascido em Caxias.(Homem que ameaçou o Juiz)

SÃO LUÍS/MA – A Polícia Civil do Estado do Maranhão, na terça feira (12), através do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT/SEIC), cumpriu dois mandados de busca e apreensão e prendeu,
preventivamente, o maranhense Edson Douglas Oliveira de Freitas, de 29 anos, nascido em Caxias, mas que
reside no Estado do Paraná, por suspeita de ameaças ao Juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. A prisão aconteceu em Curitiba e teve o apoio operacional do Centro
de Operações Policiais Especiais (COPE), do Paraná.

Segundo o Superintendente da SEIC, delegado Armando Pacheco, o suspeito iniciou as ameaças no mês de
dezembro de 2019, por conta de uma decisão do Juiz Douglas de Melo Martins, na qual foi permitida a
participação de deficientes no Curso de Formação de Oficiais.

Além disso, o delegado informou que a segunda ameaça foi feita por meio de uma rede social, depois que o juiz
Douglas Martins decretou o lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios
da Região Metropolitana da capital. Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na
decisão. Imediatamente, o magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.
Ameaças de morte

O juiz que decretou lockdown na Ilha de São Luís relatou que estava recebendo ameaças de morte após o
decreto. Douglas de Melo Martins afirmou que as ameaças estão sendo feitas em suas redes sociais.

Segundo ele, muitas pessoas não concordaram com a decisão de confinamento e por isso começaram a o
ameaçar. O Tribunal de Justiça do Maranhão e a polícia foram acionados pelo magistrado. Ainda segundo
Douglas Martins, essas mesmas pessoas que cometem essas atrocidades são as mesmas que vão às ruas e
depois procuram os hospitais, infectados com coronavírus.
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Lockdown é estendido até domingo em São Luís

 

SÃO LUÍS/MA – Após audiência de conciliação realizada hoje (12), o Governo do Maranhão, via Secretaria de
Estado da Saúde (SES), o Ministério Público, as prefeituras dos municípios da Ilha e a Justiça acordaram em
estender por mais três dias o bloqueio total de atividades na Região Metropolitana de São Luís.

Governo e prefeituras ainda tentaram convencer o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís e autor da decisão sobre o lockdown, a permitir que os efeitos do decreto cessasem
mesmo na quinta-feira (14). Mas ele acabou tendo sua proposta de extensão por mais alguns dias acatada.

O decreto atual de lockdown tem efeitos apenas até depois de amanhã. Com o acordo de hoje, um novo ato deve
ser editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), com prorrogação até domingo (17).
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Esquema com heranças ‘limpou’ contas de vítimas

Desde janeiro, antes da pandemia do novo coronavírus, o Fantástico vem investigando um golpe que usa a
Justiça para limpar contas bancárias e varrer investimentos de uma vida inteira.

O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem
dificuldade nenhuma.

O esquema chegou ao Maranhão onde um morto conseguiu dar entrada em um pedido de herança e receber
tudo rapidinho.

Em Bacabal, a reportagem do Fantástico conseguiu localizar a esposa de um espanhol que teria recebido a
herença. Só que Dona Maria Silvana Gonçalves nunca foi casada e sequer conhece o aposentado Juan Garcia
que teve o seu nome envolvido em uma fraude na Justiça brasileira.

Juan teve vários bloqueios em sua conta que foram expedidos por um juiz na comarca de São José de Ribamar.
O documento de separação de Juan e Maria Silvana foi registrado no cartório de Bacabal e daria a ela o direito
a R$ 500 mil que desapareceram das contas do espanhol.

O Fantástico descobriu também que em São José de Ribamar, outro morto teria conseguido receber a herança
de R$ 3 milhões de uma freira que morreu no Rio de Janeiro. A herança milionária parada há duas décadas no
Rio foi liberada em 18 dias.

Segundo o Fantástico, as ações são assinadas pelo advogado Gustavo Simião que é ex-policiam militar. As ações
foram dadas pelo mesmo juiz Márcio José do Carmo Costa.

Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezim refizeram o caminho de saques fraudulentos Brasil afora. 
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“Divergir sem odiar”, diz o juiz Douglas Martins após prisão do
homem que o ameaçou de morte

A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba, Edson Douglas Oliveira de Freitas, suspeito
de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís.

O juiz Douglas de Melo Martins gravou um vídeo onde relata que a liberdade de expressão é uma das armas
mais poderosas que o individuo pode ter. Mas, que precisa ser usada com inteligencia e que a divergência não
pode gerar motivos para ações truculentas por parte dos que não aceitam a opinião ou atitude do outro: “Isso
sim, precisa ser combatido, o ato de intolerância por parte dos que não comungam do mesmo pesamento”, citou
o Magistrado.

Lockdown Prorrogado

Segundo o juiz Douglas de Melo Martins, na sexta-feira (15) será feriado antecipado do Adesão do Maranhão,
conforme decisão do governador Flávio Dino. Então, os três dias a mais de ‘lockdown’ não serão em dias úteis,
não havendo prejuízo ao comércio. Ainda de acordo com o magistrado, o bloqueio é importante durante o
feriado, pois proíbe a entrada e saída da ilha de São Luís, diminuindo o risco de maior propagação do novo
coronavírus.
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Aprovada lei que estabelece multas maiores aos bancos

Em sessão legislativa por videoconferência realizada na manhã desta segunda-feira (11), foi aprovado o Projeto
de Lei nº 124/2020, de autoria do deputado estadual Duarte Jr (Republicanos), que obriga os bancos públicos e
provados a adotar oficialmente medidas de proteção à vida e segurança de consumidores e funcionários de
bancos durante a pandemia de coronavírus, em todo o Estado do Maranhão, sob pena de multas maiores e mais
firmes em caso de descumprimento.

Segundo Duarte, o PL visa colaborar com as recomendações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos),
dando força de lei a medidas como número limitado de clientes em atendimento e higienização dos ambientes
internos.

Além disso, o PL aumenta a multa aplicada aos bancos em caso de demora no atendimento nos caixas
presenciais. “Mesmo durante a pandemia, os bancos continuam lucrando milhões, bilhões a cada trimestre. Por
isso, é inadmissível que exponham consumidores e funcionários ao risco de contaminação”, alertou Duarte.
“Não sou contra o lucro dos bancos, sou a favor do respeito e de um tratamento digno às pessoas e os bancos
têm condições de tomar essa atitude extremamente necessária”, disse o parlamentar.

“Precisamos zelar pela saúde dos idosos e outros grupos de risco da Covid-19. Esta crise que estamos
enfrentando trouxe novos modelos de relacionamentos e isso já está impactando no consumo, com os bancos
precisando se adaptar o mais rápido possível às sérias recomendações de saúde da Organização Mundial de
Saúde e da Febraban, em razão da pandemia de Covid-19”, completou Duarte Jr.

O PL nº 124/2020 segue agora para sanção do governador Flávio Dino, que já havia estabelecido normas
emergenciais de atendimento bancário. Em abril, o Duarte Jr também já havia ingressado uma Ação Civil
Pública a favor dos consumidores de serviços bancários, julgada favorável pelo juiz Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Agora, de acordo com a lei, os bancos deverão:

– Limitar o número de clientes em atendimento, fixando a permanência de no máximo duas pessoas por grupo
familiar, para que seja possível manter a distância mínima de segurança de dois metros entre pessoas nas filas
dos caixas e corredores;

– Medir a temperatura dos consumidores na entrada das agências;

– Higienizar as mãos dos consumidores, com álcool em gel 70%, na entrada e na saída das agências;

– Disponibilizar permanentemente lavatório com água potável corrente, sabonete líquido ou produto
antisséptico, toalhas de papel e lixeira para descarte ou dispensadores com álcool em gel 70% em pontos
estratégicos;



– Manter o estabelecimento arejado e ventilado;

– Em caso de descumprimento, os bancos estão sujeitos a pena de advertência (em caso de primeira infração ou
abuso) até multa de R$ 5 mil (na primeira reincidência) e R$ 15 mil a cada infração, a partir da segunda
reincidência.

Quanto às punições caso o tempo de espera para atendimento nos caixas presenciais ultrapassar 20 minutos e,
para os demais setores, 1 hora, o banco também sofrerá advertência na primeira infração ou abuso, além de
multa de R$ 15 mil na primeira reincidência e R$ 30 mil a cada infração, a partir da segunda reincidência.

“Dessa forma, os bancos deverão reforçar a distribuição das senhas numéricas de atendimento, que devem
trazer o nome do banco e o número da agência, horário de entrada, inclusive na triagem, e horário de efetivo
atendimento”, acrescenta Duarte. “E esta lei deverá ser fiscalizada com todo o rigor, sob responsabilidade dos
órgãos de defesa do consumidor. Esta é uma política necessária em nome da saúde e da vida de todos”,
finalizou o deputado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
13/05/2020 - RÁDIO NOTÍCIA MARANHÃO 
POSITIVA
Lockdown na Ilha é prorrogado por mais três dias 

Pag.: 55

Lockdown na Ilha é prorrogado por mais três dias

O juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís confirmou a
prorrogação do lockdon até o próximo domingo (17), na Região Metropolitana de São Luís.

A decisão foi tomada em audiência de conciliação com representantes do Ministério Público, do governo do
Maranhão e das prefeituras de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

A postergação do lockdown para depois desta data ou substituição por outras medidas de restrição será
discutida em nova audiência a ser realizada na quinta-feira (14).

O Ministério Público requereu a prestação das seguintes informações pelos réus: informações constantes dos
sites (boletins); dados sobre o funcionamento da atenção primária; dados sobre a diminuição do fluxo de
pessoas e veículos no período pós-lockdown, dados sobre ocupação dos leitos públicos e privados, dados sobre
efetivo de fiscalização e assistência à saúde.

É com base nessas informações que uma nova posição em relação ao lockdown será anunciada.
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Polícia prende suspeito de ameaçar de morte juiz que decretou
lockdown no MA

Juiz Douglas Martins recebia ameaças desde dezembro de 2019 nas redes sociais
A Polícia Civil do Maranhão prendeu o suspeito de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luiz, no Maranhão. A prisão contou com o apoio do
Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Paraná.

O magistrado recebia ameaças desde dezembro de 2019, que se intensificaram, no entanto, após ele decretar o
lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da região metropolitana.
Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente, o
magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.

A operação conjunta tem o inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), e contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros.

Segundo relato do juiz, o suspeito inicialmente o ameaçou por meio de mensagens privadas, mas depois ficou
sabendo que algumas delas haviam se tornado públicas. “Vivemos momentos de muita intolerância em nosso
país. As pessoas já não se contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é
natural e necessária”, disse o magistrado.
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Após acordo entre MP e governos, lockdown é prorrogado no
Maranhão

O governo maranhense, o Ministério Público estadual e municípios da ilha de São Luís chegaram a um acordo
para prorrogar a duração do lockdown (bloqueio total das atividades) em audiência de conciliação conduzida
pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís.

Na audiência, as autoridades apresentaram um panorama sobre a situação atual frente à epidemia de Covid-19.
O MP, por sua vez, reiterou a importância da juntada das informações prestadas pelos entes ao processo e o
magistrado apresentou propostas para conciliação.

Ficou acertado entre as partes que o lockdown será prorrogado até o próximo domingo (17/5) e que as
autoridades irão informar constantemente o MP, por meio de boletins, sobre dados referentes à diminuição do
fluxo de pessoas e veículos no período pós-lockdown.

As autoridades terão que disponibilizar também informações sobre ocupação dos leitos públicos e privados e
sobre efetivo de fiscalização e assistência à saúde. Os dados deverão ser encaminhados diretamente ao e-mail
do Gabinete do Procurador-geral de Justiça.

“No meio a tantos conflitos entre entes da federação, em um ato de extrema sensatez o Ministério Público, o
Estado do Maranhão e os municípios da ilha de São Luís, atingidos pelo lockdown, resolveram, por acordo,
prorrogar os efeitos das medidas até o próximo domingo (17/5). Prevaleceu o bom senso na atuação de todos os
envolvidos. Agora, resta saber quando e quais medidas serão adotadas para tentar, gradualmente, restabelecer
a normalidade das atividades das pessoas e empresas nesses municípios , sem por em risco a vida humana”,
comentou o advogado maranhense Ulisses Souza.

Clique aqui para ler o acordo
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Live celebra os 130 anos da obra "O Cortiço"

Evento é produzido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em parceria com a Academia Maranhense de Letras e
acontece nesta quarta-feira, às 16h30
SÃO LUÍS-O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e membro da Academia Maranhense Letras,
desembargador Lourival Serejo, e os escritores e professores José Neres e Ceres Fernandes – também imortais
da Academias Maranhense de Letras – vão abordar numa ‘live literária’ no instagram @tjmaoficial, nesta
quarta-feira (13), às 16h30, os 130 anos da obra ‘O Cortiço”, do consagrado romancista maranhense, Aluísio
Azevedo.

O romance “O Cortiço” – lançado, em 1890 – é composto de 23 capítulos, que relatam a vida em uma habitação
coletiva de pessoas pobres (cortiço), na cidade do Rio de Janeiro. A obra tornou-se peça-chave para o melhor
entendimento do Brasil do Século XIX.

No livro – que apresenta questões pertinentes e até hoje atuais para pensar o Brasil, como a imensa
desigualdade social – Aluísio Azevedo tenta mostrar como o meio, a raça e a história determinam o homem e o
levam à degradação.

Narrada em terceira pessoa, ‘O Cortiço’ – cuja história se desenrola no Brasil do Século XIX, sem precisão de
datas – é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho da narrativa.

Dois espaços são explorados no romance. Um é o cortiço, amontoado de casebres mal-arranjados, onde os
pobres vivem. O outro é o sobrado aristocratizante, representando a burguesia ascendente do século XIX. Os
dois espaços são enquadrados no cenário do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

“O Cortiço” foi escrito em um período de profundas transformações na paisagem urbana do Rio de Janeiro,
captadas ali com o registro cru do naturalismo, que rejeitava qualquer forma de idealização do real.

Aluísio Azevedo (1857/1913) foi o melhor representante da tendência naturalista do Realismo brasileiro. Além
do romance “O Cortiço”, é autor de outras obras marcantes na literatura brasileira, como "O mulato" (1881) e
"Casa de pensão" (1884). Além de romancista, ele era contista, cronista, diplomata, caricaturista e jornalista,
além de desenhista e pintor.
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E mais

- Já foi identificado e preso o homem que ameaçou de morte, pelas redes sociais, o juiz Douglas Martins devido
à decisão pelo lockdown em São Luís.

- Trata-se de um vigilante que é maranhense, mas reside no Paraná. Edson Douglas Oliveira de Freitas, disse
que tudo foi uma brincadeira.
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Preso no Paraná suspeito de ameaçar juiz que determinou
lockdown

Operação teve apoio da Segurança Institucional do TJMA e da polícia paranaense, que deu suporte à polícia
maranhense para cumprir mandado

A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba, Edson Douglas Oliveira de Freitas, suspeito
de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís. O próprio juiz Douglas Martins anunciou o nome do suspeito, assim que lhe foi informado.

A intensificação das ameaças foi feita por meio de uma rede social, depois que o juiz Douglas Martins decretou
o lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da Região Metropolitana
da capital. Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente,
o magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.

A operação conjunta tem inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), e contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros.

O desembargador elogiou a atuação dos policiais dos dois estados envolvidos na operação. A participação da
Segurança Institucional do TJMA se deu no contexto da garantia da proteção e segurança do magistrado e
acompanhamento dos trabalhos da Polícia Civil, auxiliando em todas as fases da investigação.

O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do TJMA, informou que o pedido de prisão foi
decretado pela juíza da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, Janaina Araujo de Carvalho.

PÚBLICAS - O juiz Douglas Martins disse que, inicialmente, o suspeito lhe enviou mensagens privadas. O
magistrado revelou que, depois, tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas - que “printaram” as
mensagens e lhe enviaram - de que algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o juiz iria
morrer.

Douglas Martins destacou que “vivemos momentos de muita intolerância em nosso país. As pessoas já não se
contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e necessária”.

O magistrado entende que, quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um agente público,
é natural que este seja criticado e que essas críticas ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta
que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado, juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.

“De outro lado, essa divergência de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte



ou agressões físicas. Esses atos de violência têm sido direcionados a profissionais da imprensa, da saúde e
outros. É preciso parar”, frisou Douglas Martins.

DEZEMBRO DE 2019

O delegado Odilardo Muniz disse que o DCCT iniciou investigações desde o mês de dezembro de 2019, para
apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais contra o Juiz Douglas Martins.

O delegado explicou que as ameaças iniciadas naquele mês, por causa de uma outra decisão do juiz,
intensificaram-se depois que foi decretado o lockdown pelo magistrado.

Odilardo Muniz disse que pediu a representação judicial de prisão e de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. Explicou que, nesta segunda, o COPE do Paraná cumpriu dois mandados de busca e
apreensão e prisão preventiva do suspeito, que mora em Curitiba. Falou que, imediatamente, foi encaminhada
uma carta precatória com o pedido de oitivas do suspeito, para que o interrogatório seja emitido para São Luís.

“Após isso, vamos concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça, justamente pelo crime de ameaça e coação
no curso do processo”, completou Odilardo Muniz.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
13/05/2020 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
NEUTRA
Mais lockdown 

Pag.: 61

Mais lockdown

E enquanto o governo planeja (ou não) a retomada das atividades, o juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís, decidiu ontem aumentar mais o tempo do lockdown na Ilha de São Luís.

O isolamento obrigatório deverá ir até dia 17, domingo. Na primeira decisão, que baseou o decreto de Flávio
Dino, o lockdown iria até amanhã, 14.

Douglas Martins, após reunião com Ministério Públicos, governos estadual e os municipais, decidiu que é
necessário mais tempo de isolamento.

Confusão

Ainda sobre lockdown, uma decisão liminar do desembargador Guerreiro Júnior acabou levando à divulgação de
fake news no fim da tarde ontem.

O magistrado concedeu liminar ao Ministério Público, em recurso do promotor Augusto Cutrim, contra decisão
de Douglas Martins.

Em grupos de aplicativo de conversa, rapidamente, se divulgou que a decisão do desembargador suspendia o
lockdown.

Suspeição

Na verdade, Guerreiro Júnior estava julgando recurso de Augusto Cutrim contra a decisão de Douglas Martins
relacionado ao pedido de suspeição na Ação Civil Pública do pedido de dados sobre recursos direcionados ao
combate da Covid-19.

Cutrim pediu a Martins que se julgasse impedido de decidir sobre a ação de transparência contra o governo
estadual.

O promotor disse que, quando juiz auxiliar, Douglas Martins se julgou suspeito em ação contra Flávio Dino e
Carlos Lula. Os argumentos de Augusto Cutrim foi considerado por Guerreiro Júnior, que colocou Douglas
Martins sob suspeição.
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Lockdown é prorrogado até domingo na Região Metropolitana de
São Luís

Decisão da prorrogação ocorreu nesta terça-feira, 12, após reunião de representantes da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos com o Governo do Estado, Município e MPMA
São Luís - Desde o último dia 5 de maio, os habitantes da Região Metropolitana de São Luís estão vivenciando o
que os chineses usaram como estratégia de contenção da pandemia do novo coronavírus: o lockdown. Esse
bloqueio total levou a medidas mais rígidas de funcionamento do comércio e circulação de veículos. A restrição
seria encerrada na quinta-feira, 14, mas o ato foi prorrogado para domingo, 17, após reunião envolvendo a Vara
de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

A reunião aconteceu nesta terça-feira, 12, e contou com a participação, além da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, das prefeituras dos municípios que integram a Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa), Governo do Estado e Ministério Público do Maranhão (MPMA). De acordo com o juiz Douglas
de Melo Martins, que determinou o lockdown na região metropolitana, houve um acordo entre as partes
envolvidas, que concordaram em prorrogar o bloqueio total até domingo, como forma de reduzir as altas taxas
de contaminação da Covid-19 na capital e nas outras três cidades.

A sugestão da extensão do lockdown partiu do juiz Douglas Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos. O magistrado informou que o Governo do Estado queria o encerramento do bloqueio total no
próximo dia 14, como previsto na Medida Provisória que instaurou a medida de distanciamento social.

Fluxo de veículos
Desde o início do lockdown, de forma mais específica, com o rodízio de carros, o trânsito sofreu modificações na
região metropolitana. Avenidas como a Daniel de La Touche, Jerônimo de Albuquerque, dos Franceses,
Marechal Castelo Branco, Guajajaras, Kennedy, São Marçal, Colares Moreira, dos Africanos e Senador Vitorino
Freire estão menos movimentadas. Muitas barreiras estão sendo montadas na Grande Ilha, com presença de
policiais militares e agentes de trânsito.

Muitos condutores estão sendo abordados nas avenidas, com o intuito de verificar se os motoristas estão
respeitando o rodízio de carros. Apesar da medida de restrição, pontos de engarrafamento foram observado por
O Estado, como na Avenida Daniel de La Touche, na região do Ipase, na manhã desta terça-feira.

Medida Provisória
A Medida Provisória nº 313, de 8 de maio, antecipou, para 15 de maio, o feriado estadual de 28 de julho,
quando se comemora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil. O ato administrativo também dispõe
sobre a restrição temporária da circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas
localizadas no território dos municípios localizados na Grande Ilha – São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa.

De acordo com a medida do Governo do Estado, na segunda-feira, 11, e quarta-feira, 13, somente poderiam
trafegar veículos cujo dígito final da placa seja ímpar. Na terça-feira, 12, e quinta-feira, 14, circulam aqueles
cujo último dígito da placa sejam par. No entanto, alguns casos foram citados como exceção. Nesse item, estão
enquadrados ambulâncias, devidamente identificadas, conforme normas técnicas; e carros a serviço de



instituições de assistência médico-hospitalar, como hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos
de saúde.

Ademais, podem trafegar veículos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS); ao Sistema Penitenciário do
Maranhão; à Defesa Civil; às Forças Armadas; aos Conselhos Tutelares; aos poderes Judiciário e Legislativo; ao
Ministério Público; à Defensoria Pública; à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); à fiscalização de trânsito; e a
órgãos e profissionais da imprensa, em serviço, e os de reportagens voltados à cobertura jornalística. Outros
casos também estão nessa lista, como os funerários, os de transporte coletivo, transporte de valores e de
vigilância privada.

Penalidades
A Medida Provisória estabelece penalidades para quem descumprir o rodízio de veículos na Região
Metropolitana de São Luís. A prática se caracteriza como infração de trânsito prevista no Artigo 187 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo diz que é proibido transitar em locais e horários não permitidos pela
regulamentação estabelecida pela autoridade competente. A infração é classificada como média, podendo ser
imposta, ainda, uma multa, para todos os tipos de veículos.

O descumprimento também se configura como infração administrativa prevista no inciso VIII do Artigo 10, da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. O trecho diz que são infrações sanitárias reter atestado de
vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à
prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção da saúde. As sanções
são advertência, interdição, cancelamento de licença ou autorização, e/ou multa.

C o n t i n u e  l e n d o  e m :  
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/05/13/lockdown-e-prorrogado-ate-domingo-na-grande-sao-luis/

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/05/13/lockdown-e-prorrogado-ate-domingo-na-grande-sao-luis/
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Ameaças ao juiz Douglas Martins começaram bem antes de
decretar lockdown, diz delegado

Douglas Martins começou a receber ameaças ainda em dezembro do ano passado, diz delegado
A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba (PR), Edson Douglas Oliveira de Freitas,
suspeito de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís. O próprio juiz Douglas Martins anunciou o nome do suspeito, assim que lhe foi
informado.

Segundo o delegado Odilardo Muniz,  o Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT) iniciou
investigações desde dezembro de 2019, para apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais
contra magistrado. As ameaças da época por causa de uma decisão tomadas pelo magistrado e se
intensificaram depois do lockdown, mas o delegado não menciona que decisão.

Odilardo Muniz disse que pediu a representação judicial de prisão e de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. Nesta segunda (11), o Cope do Paraná cumpriu dois mandados de busca e apreensão e
prisão preventiva do suspeito, que mora na capital paranaense. Logo após a prisão, foi encaminhada uma carta
precatória com o pedido de oitivas do suspeito, para que o interrogatório seja emitido para São Luís.

“Após isso, vamos concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça, justamente pelo crime de ameaça e coação
no curso do processo”, completou Odilardo Muniz.

As ameaças foram feitas por meio de uma rede social, depois que o juiz Douglas Martins decretou o lockdown
(bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da Região Metropolitana da capital.
Uma das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente, o
magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.

A operação contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros (foto), que elogiou a atuação dos policiais dos dois estados
envolvidos na operação.

O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do TJMA, informou que o pedido de prisão foi
decretado pela juíza da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, Janaina Araujo de Carvalho.

Públicas – O juiz Douglas Martins disse que, inicialmente, o suspeito lhe enviou mensagens privadas. Depois,
tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas – que “printaram” as mensagens e lhe enviaram – de que
algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o juiz iria morrer.

Douglas Martins destacou que “vivemos momentos de muita intolerância em nosso país. As pessoas já não se
contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e necessária”.



O magistrado entende que, quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um agente público,
é natural que este seja criticado e que essas críticas ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta
que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado, juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.

“De outro lado, essa divergência de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte
ou agressões físicas. Esses atos de violência têm sido direcionados a profissionais da imprensa, da saúde e
outros. É preciso parar”, frisou Douglas Martins.
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Live comemora os 130 anos de “O Cortiço” de Aluísio Azevedo

Obra do maranhense será abordada em ‘live literária’ no Instagram pelo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão com os imortais da Academia Maranhense de Letras

Samartony Martins
Por: Samartony Martins
13 de Maio de 2020

Uma denúncia à exploração e às péssimas condições de vida dos moradores das estalagens ou dos cortiços
cariocas do final do século XIX. Este é o fio condutor de “O cortiço”, um romance de estética naturalista do
maranhense Aluísio Azevedo publicado em 1890.

 A obra tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil naquela época, por meio de suas relações
sociais e de ideologia representadas de forma fictícia por Aluísio Azevedo que, além de romancista, era contista,
cronista, diplomata, caricaturista e jornalista, desenhista e pintor.

Para comemorar os 130 anos da obra do consagrado romancista maranhense, que também era autor de vários
romances como ‘O mulato’ (1881) e ‘Casa de pensão’ (1884), anteriores ao ‘O cortiço’ (1890), além de outras
publicações, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e membro da Academia Maranhense Letras,
desembargador Lourival Serejo, e os escritores e professores José Neres e Ceres Fernandes, também imortais
da Academia Maranhense de Letras vão abordar  hoje (13), às  16h30, em uma ‘live literária’ no Instagram
@tjmaoficial, aspectos da obra que é um clássico da literatura brasileira.

O romance é composto de 23 capítulos, que relatam a vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres, na
cidade do Rio de Janeiro. No livro, que apresenta questões pertinentes e até hoje atuais para pensar o Brasil,
como a imensa desigualdade social, Aluísio Azevedo tenta mostrar como o meio, a raça e a história determinam
o homem e o levam à degradação.

 Tendo por influência escritores naturalistas europeus, dentre eles Émile Zola, por tal ótica capta a
mediocridade rotineira, a vida dos sestros, os preconceitos e mesmo taras individuais, opção contrária à dos
românticos precedentes. “O cortiço” é um dos primeiros romances brasileiros no qual a homossexualidade foi
representada.

Narrada em terceira pessoa, ‘O cortiço’, cuja história se desenrola no Brasil do Século XIX, sem precisão de
data é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho da narrativa. Dois espaços são explorados
no romance. Um é o cortiço, amontoado de casebres mal-arranjados, onde os pobres vivem. O outro é o sobrado
aristocratizante, representando a burguesia ascendente do século XIX. Os dois espaços são enquadrados no
cenário do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Dono do cortiço, João Romão é um português ambicioso que explora seus empregados. Além de proprietário da
habitação coletiva, ele é dono de uma pedreira e uma taverna.  Ainda que não seja o personagem principal da
trama, muitas passagens do romance revelam sua ascensão social. Ao mesmo tempo, no decorrer da história é



demostrada a degradação social dos menos favorecidos que vivem no cortiço. No cortiço, a vida é simples e
dura. Grande parte do enredo retrata a vida de seus moradores e de seus envolvimentos.

“O cortiço” é a mais emblemática do movimento naturalista no Brasil. A grande questão levantada pelo escritor
esteve relacionada como o meio, a raça e a história. Assim, a degradação e a decadência do ser humano pode
ser explicada pela mistura de raças, que, segundo Aluísio, levam à promiscuidade. Ademais, o meio influencia
diretamente o comportamento de seus personagens.

A desigualdade social é um tema muito explorado, o qual é reforçado por meio das diferenças sociais e
históricas dos indivíduos envolvidos. Trata-se, portanto, de um retrato revelador da sociedade brasileira em
meados do século XIX. A busca pela ascensão dos personagens demostra a ambição deles, envolvidas em
questões superficiais. Ainda que tenha sido escrita em fins do século XIX, até os dias de hoje podemos notar
essa postura de busca de ascensão social na sociedade brasileira.

“O cortiço” foi escrito em um período de profundas transformações na paisagem urbana do Rio de Janeiro,
captadas ali com o registro cru do naturalismo, que rejeitava qualquer forma de idealização do real.
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Live comemora os 130 anos de “O Cortiço” de Aluísio Azevedo

Obra do maranhense será abordada em ‘live literária’ no Instagram pelo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão com os imortais da Academia Maranhense de Letras

Uma denúncia à exploração e às péssimas condições de vida dos moradores das estalagens ou dos cortiços
cariocas do final do século XIX. Este é o fio condutor de “O cortiço”, um romance de estética naturalista do
maranhense Aluísio Azevedo publicado em 1890.

 A obra tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil naquela época, por meio de suas relações
sociais e de ideologia representadas de forma fictícia por Aluísio Azevedo que, além de romancista, era contista,
cronista, diplomata, caricaturista e jornalista, desenhista e pintor.

Para comemorar os 130 anos da obra do consagrado romancista maranhense, que também era autor de vários
romances como ‘O mulato’ (1881) e ‘Casa de pensão’ (1884), anteriores ao ‘O cortiço’ (1890), além de outras
publicações, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e membro da Academia Maranhense Letras,
desembargador Lourival Serejo, e os escritores e professores José Neres e Ceres Fernandes, também imortais
da Academia Maranhense de Letras vão abordar  hoje (13), às  16h30, em uma ‘live literária’ no Instagram
@tjmaoficial, aspectos da obra que é um clássico da literatura brasileira.

O romance é composto de 23 capítulos, que relatam a vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres, na
cidade do Rio de Janeiro. No livro, que apresenta questões pertinentes e até hoje atuais para pensar o Brasil,
como a imensa desigualdade social, Aluísio Azevedo tenta mostrar como o meio, a raça e a história determinam
o homem e o levam à degradação.

 Tendo por influência escritores naturalistas europeus, dentre eles Émile Zola, por tal ótica capta a
mediocridade rotineira, a vida dos sestros, os preconceitos e mesmo taras individuais, opção contrária à dos
românticos precedentes. “O cortiço” é um dos primeiros romances brasileiros no qual a homossexualidade foi
representada.

Narrada em terceira pessoa, ‘O cortiço’, cuja história se desenrola no Brasil do Século XIX, sem precisão de
data é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho da narrativa. Dois espaços são explorados
no romance. Um é o cortiço, amontoado de casebres mal-arranjados, onde os pobres vivem. O outro é o sobrado
aristocratizante, representando a burguesia ascendente do século XIX. Os dois espaços são enquadrados no
cenário do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Dono do cortiço, João Romão é um português ambicioso que explora seus empregados. Além de proprietário da
habitação coletiva, ele é dono de uma pedreira e uma taverna.  Ainda que não seja o personagem principal da
trama, muitas passagens do romance revelam sua ascensão social. Ao mesmo tempo, no decorrer da história é
demostrada a degradação social dos menos favorecidos que vivem no cortiço. No cortiço, a vida é simples e
dura. Grande parte do enredo retrata a vida de seus moradores e de seus envolvimentos.

“O cortiço” é a mais emblemática do movimento naturalista no Brasil. A grande questão levantada pelo escritor



esteve relacionada como o meio, a raça e a história. Assim, a degradação e a decadência do ser humano pode
ser explicada pela mistura de raças, que, segundo Aluísio, levam à promiscuidade. Ademais, o meio influencia
diretamente o comportamento de seus personagens.

A desigualdade social é um tema muito explorado, o qual é reforçado por meio das diferenças sociais e
históricas dos indivíduos envolvidos. Trata-se, portanto, de um retrato revelador da sociedade brasileira em
meados do século XIX. A busca pela ascensão dos personagens demostra a ambição deles, envolvidas em
questões superficiais. Ainda que tenha sido escrita em fins do século XIX, até os dias de hoje podemos notar
essa postura de busca de ascensão social na sociedade brasileira.

“O cortiço” foi escrito em um período de profundas transformações na paisagem urbana do Rio de Janeiro,
captadas ali com o registro cru do naturalismo, que rejeitava qualquer forma de idealização do real.
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Juiz tem suas participações em lives político-partidárias vetadas
por corregedor do CNJ

A determinação é que o juiz Douglas de Melo Martins, não participe de debates virtuais públicos que possuam
conotação político-partidária, com ou sem a presença de políticos maranhenses

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou nesta terça-feira (12), que o juiz
Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís (MA), não
participe de debates virtuais públicos que possuam conotação político-partidária, com ou sem a presença de
políticos maranhenses ou de pessoas que pretendem se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020.

A decisão liminar foi tomada nos autos de reclamação disciplinar formulada pelo senador Roberto Coelho Rocha
(PSDB-MA) contra o magistrado. Segundo Roberto Rocha, o juiz “vem se submetendo a superexposição
midiática ao lado de políticos maranhenses, participando de diversos eventos promovidos por estes, já tendo
atuado em diversas lives propiciadas e agendado a sua participação em outra que ainda vai ocorrer”.

Em sua decisão, o ministro Humberto Martins destacou que observou, em todos os folders eletrônicos de
divulgação das lives que tiveram a participação do juiz Douglas Martins, o logotipo característico do
parlamentar ou do pré-candidato que promoveu e coparticipou do encontro virtual (com símbolos e cores de
partidos políticos), vinculando essa atividade virtual à militância política ou à atividade político-partidária.

Dessa forma, segundo o ministro, o magistrado, por estar investido de jurisdição e possuir o mister precípuo de
julgar, tem o dever de resguardar sua imparcialidade, sua impessoalidade e preservar para que suas decisões
judiciais, sua imagem e a própria imagem do Poder Judiciário como um todo, não sejam atreladas a interesses
político-partidários de qualquer natureza.

“Na hipótese, entendo que a participação do juiz Douglas de Melo Martins, em debates ao vivo (lives)
promovidos por políticos do estado do Maranhão, pré-candidatos a eleição ou reeleição, para discutir decisão
judicial e temas de notório cunho político-partidário ou reveladora de atividade de militância política pode
ensejar, em tese, conduta que viole deveres e vedações inerentes à magistratura”, afirmou o corregedor
nacional.

O ministro Humberto Martins determinou ainda a expedição de Carta de Ordem ao presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão para que promova a intimação pessoal do magistrado, a fim de que, querendo, apresente
defesa prévia, no prazo de 15 dias.
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Com apoio da Segurança Institucional do TJMA, polícia prende
suspeito de ameaçar juiz Douglas Martins de morte

A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), da
Polícia Civil do Paraná, prendeu, nesta terça-feira (12), em Curitiba, Edson Douglas Oliveira de Freitas, suspeito
de ameaçar de morte o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís. O próprio juiz Douglas Martins anunciou o nome do suspeito, assim que lhe foi informado.

A Intensificação das ameaças foi feita por meio de uma rede social, depois que o juiz Douglas Martins decretou
o lockdown (bloqueio dos serviços não essenciais) em São Luís e mais três municípios da Região Metropolitana
da capital. Um das mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente, o
magistrado pediu investigação à Polícia Civil do Maranhão.

A operação conjunta tem inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), e contou com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo Barros.

O desembargador elogiou a atuação dos policiais dos dois estados envolvidos na operação. A participação da
Segurança Institucional do TJMA se deu no contexto da garantia da proteção e segurança do magistrado e
acompanhamento dos trabalhos da Polícia Civil, auxiliando em todas as fases da investigação.

O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do TJMA, informou que o pedido de prisão foi
decretado pela juíza da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, Janaina Araujo de Carvalho.

PÚBLICAS – O juiz Douglas Martins disse que, inicialmente, o suspeito lhe enviou mensagens privadas. O
magistrado revelou que, depois, tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas – que "printaram" as
mensagens e lhe enviaram – de que algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o juiz iria
morrer.

Douglas Martins destacou que "vivemos momentos de muita intolerância em nosso país. As pessoas já não se
contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e necessária".

O magistrado entende que, quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um agente público,
é natural que este seja criticado e que essas críticas ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta
que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado, juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.

"De outro lado, essa divergência de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte
ou agressões físicas. Esses atos de violência têm sido direcionados a profissionais da imprensa, da saúde e
outros. É preciso parar", frisou Douglas Martins.



DEZEMBRO DE 2019 – O delegado Odilardo Muniz disse que o DCCT iniciou investigações desde o mês de
dezembro de 2019, para apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais contra o Juiz Douglas
Martins.

O delegado explicou que as ameaças iniciadas naquele mês, por causa de uma outra decisão do juiz,
intensificaram-se depois que foi decretado o lockdown pelo magistrado.

Odilardo Muniz disse que pediu a representação judicial de prisão e de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. Explicou que, nesta segunda, o COPE do Paraná cumpriu dois mandados de busca e
apreensão e prisão preventiva do suspeito, que mora em Curitiba. Falou que, imediatamente, foi encaminhada
uma carta precatória com o pedido de oitivas do suspeito, para que o interrogatório seja emitido para São Luís.

"Após isso, vamos concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça, justamente pelo crime de ameaça e coação
no curso do processo", completou Odilardo Muniz.
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LOCKDOWN | Estado e municípios da Região Metropolitana
decidem prorrogar confinamento total até domingo, 17

12/05/2020 18:32:38

Em audiência de conciliação realizada nesta terça-feira, 12, por videoconferência, pela Vara de Interesses
Coletivos de São Luís, representantes do Ministério Público estadual, Estado do Maranhão, Município de São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa entraram em acordo pela prorrogação do confinamento
total (lockdown) nesses municípios, até domingo, 17.

Aberta a audiência, o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís, solicitou às partes que apresentassem um panorama sobre a situação diante da
pandemia.

O Estado do Maranhão informou que foram abertos 38 leitos na Clínica São José e 50 leitos no Hospital
Raimundo Lima, e reservado o ambulatório do anexo do Hospital do Servidor ao tratamento da Covid-19,
destacando, ainda, a inauguração do Hospital de Campanha ainda essa semana. O Município de São Luís
informou que a SEMUS já vinha adotando o métdo de atednimento  em várias unidades e, destinou 12 Unidades
Básicas de Saúde ao atendimento de pacientes com síndromes gripais. A SMTT informou que o tráfego de
pessoas no sistema de transporte coletivo reduziu em cerca de 80 a 90% no período pós-lockdown.

A SEMAPA informou que tomou medidas para promover o distanciamento social e o uso obrigatório de
máscaras e garantir abastecimento. Foram feitas demarcações com faixas de contenção e contratações
temporárias de fiscais. Quanto a casos sensíveis, como Cidade Operária e Mangueirão, foram feitas ações de
aconselhamento, com auxílio da Blitz Urbana, medidas de remoção de feirantes para outro espaço provisório, a
fim de diminuir fluxo de pessoas. Estariam sendo contratados emergencialmente bombeiros civis para, a partir
de quinta-feira, auxiliar na organização das feiras.

O Município de São José de Ribamar informou que foram criados quatro centros de referência para atendimento
de síndromes gripais. O Município de Paço do Lumiar ressaltou não possuir unidade hospitalar nem leitos
próprios para atendimento de paciente da COVID-19. Casos que surgem em Paço do Lumiar são atendidos na
rede de saúde do Estado e de São Luís, conforme pactuações. Mas informou que adotou rotinas para
atendimento de pacientes com síndromes gripais. O Município de Raposa prestou suas informações, destacando
as ações tomadas no âmbito municipal.

INFORMAÇÕES – O Ministério Público também pediu juntada de informações ao processo sobre os boletins;
funcionamento da atenção primária; diminuição do fluxo de pessoas e veículos no período pós-lockdown,
ocupação dos leitos públicos e privados e efetivo de fiscalização e assistência à saúde. As informações deverão
ser encaminhadas diretamente ao e-mail do gabinete do procurador-geral de Justiça.

Até sexta-feira (15) o Estado do Maranhão e os municípios réus juntarão aos autos as informações solicitadas. E
até o domingo (17), o Ministério Público apresentará sua manifestação, requerendo ou não a designação de
nova audiência.



Saiba mais na Ata da Audiências, abaixo, em arquivos publicados.
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Por causa do feriado lockdown é prorrogado até o dia 17 de maio
na Grande São Luís

Determinação garante uns dias a mais de combate ao covid ao evitar a entrada e saída de veículos no feriado.

Após reunião com o Governo do Maranhão, prefeituras da Grande São Luís e Ministério Público, o juiz Douglas
de Melo Martins Justiça definiu que o lockdown na região metropolitana será prorrogado até próximo domingo,
dia 17.

As prefeituras e o governo do Maranhão queriam o fim do bloqueio total nesta quinta-feira, 14 (conforme
decreto editado pelo governador Flávio Dino), enquanto o Ministério Público não apresentou nenhuma proposta,
apenas solicitou mais informações. Então, o juiz Douglas Martins propôs a prorrogação das medidas até
domingo. Por fim, a  sugestão foi aceita por todas as partes envolvidas.

De acordo com o magistrado, a extensão do lockdown não trará prejuízos ao comércio, já que o feriado de
adesão do Maranhão foi antecipado para esta sexta, 15, e o fim de semana conta como dia não-útil. Mas,
Douglas de Melo Martins não descarta determinar um novo bloqueio total, a partir de segunda-feira, 18, caso
seja necessário.

A determinação de prorrogar o lockdown garante uns dias a mais de combate ao novo coronavírus, já que vai
evitar a entrada e saída de veículos na Grande São Luís no feriado dia 15 de maio e nos fins de semana.

Bloqueio da Rua Grande mantém esvaziamento das principais vias da região central de São Luís

A Rua Grande sempre foi conhecida como a principal via do comércio popular de São Luís, reunindo lojas dos
mais variados produtos, motivo pelo qual sempre esteve entupida de pessoas, mesmo depois de a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretar a pandemia do novo coronavírus e apontar a necessidade do distanciamento
social, como uma das principais estratégias para evitar a proliferação da doença.

Diante dessa situação, o governo do Estado determinou que a rua fosse bloqueada pela Polícia Militar, no dia 30
do mês passado, e que fosse permitido o acesso somente a quem fosse em busca de algum serviço essencial,
como os serviços bancários, por exemplo. Coma decisão de estender o fechamento total das lojas até domingo, a
expectativa dos empresários é que a vida recomece – apesar de ninguém saber como – na segunda-feira, dia 18.

Para alguns comerciantes e empresários do setor de comércio, a expectativa é que algumas demissões sejam
inevitáveis, considerando que um número significativo de lojas sequer terão estrutura de reabrirem assim que
as atividades retornarem. Com relação ao Decreto do Presidente Bolsonaro que incluiu academias, salões de
beleza e barbearias na lista dos serviços essenciais, o governador Flávio Dino – que tem autonomia para isso –
já declarou que no Marahão nada irá mudar até domingo, dia 17.

Lugar: PORTOSMA
Fonte: SecomMA / Jornal Pequeno



Data da Notí£©a: 13/05/2020



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SEGURANÇA
13/05/2020 - SITE UNIVERSIDADE FM 
POSITIVA
Preso em Curitiba suspeito de ameaçar juiz Douglas de Melo Martins 

Pag.: 70

Preso em Curitiba suspeito de ameaçar juiz Douglas de Melo
Martins

Reportagem de Borges Júnior

Ouça!

http://www.universidadefm.ufma.br/jornalismo106/jornal-radio-universidade/preso-em-curitiba-suspeito-de-ame
acar-juiz-douglas-de-melo-martins/

http://www.universidadefm.ufma.br/jornalismo106/jornal-radio-universidade/preso-em-curitiba-suspeito-de-ameacar-juiz-douglas-de-melo-martins/
http://www.universidadefm.ufma.br/jornalismo106/jornal-radio-universidade/preso-em-curitiba-suspeito-de-ameacar-juiz-douglas-de-melo-martins/
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Governo do MA acata determinação da Justiça e mantém lockdown
na Região Metropolitana 

Reportagem de Borges Júnior

Ouça!

http://www.universidadefm.ufma.br/jornalismo106/jornal-radio-universidade/governo-do-ma-acata-determinacao
-da-justica-e-mantem-lockdown-na-regiao-metropolitana/

http://www.universidadefm.ufma.br/jornalismo106/jornal-radio-universidade/governo-do-ma-acata-determinacao-da-justica-e-mantem-lockdown-na-regiao-metropolitana/
http://www.universidadefm.ufma.br/jornalismo106/jornal-radio-universidade/governo-do-ma-acata-determinacao-da-justica-e-mantem-lockdown-na-regiao-metropolitana/

