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Contrário à Lei do Marco da Saneamento Básico, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), não tem
dúvida de que haverá um grande volume de ações judiciais na hora de quebrar a exclusividade de serviços
estatais na grande maioria dos municípios brasileiros. Não é de duvidar, mas, por enquanto, quem continua
com seus serviços judicializados é a Companhia de Saneamento Ambiental (Caema), estatal responsável por
levar água e serviços de esgotos às famílias de São Luís e da grande maioria dos municípios maranhenses.

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar a Caema por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in
natura pelo Condomínio Novo Tempo II e pela Cesa, no bairro do Cohafuma, em manguezal no Rio Anil.

Leia mais

Caema é condenada pelo lançamento de esgoto em condomínio residencial em São Luís

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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Ação visa ressarcimento aos cofres públicos de Icatu. Contrato foi fechado com a Precision Soluções em
Diagnósticos, alvo da PF
18/07/2020 10h56min

 

O juiz Celso Serafim Júnior, da Comarca de Icatu, determinou, liminarmente, o bloqueio de R$ 133 mil das
contas bancárias do prefeito de Icatu, José Ribamar Moreira Gonçalves, o Dunga (PMN), em uma ação de
improbidade administrativa sobre a contratação da Precision Soluções em Diagnósticos, empresa de fachada.

Também foram condenados a secretaria municipal de Saúde, Bruna Daniele Madeira Ferreira; e Lúcia Maria
Chuairy Cunha, Terezinha de Jesus Silva de Souza e Alexandre Chuairy Cunha, respectivamente,
sócio-administradoras e operador da empresa.

Por meio da ação, o Ministério Público do Maranhão busca o ressarcimento de danos causados aos cofres
municipais pelos envolvidos na contratação. Por esta razão, caso não seja possível o bloqueio, o magistrado
determinou a indisponibilidade de bens imóveis de Dunga e demais condenados.

Eles têm 15 dias para se manifestarem no processo.

Alvo da Operação Cobiça Fatal, deflagrada pela Polícia Federal e CGU (Controladoria-Geral da União) no início
de junho, a Precision Soluções em Diagnósticos é suspeita de integrar associação criminosa de fraude em
licitações e superfaturamento na aquisição dos insumos hospitalares que serviriam ao combate à proliferação
da pandemia do novo coronavírus.

Em Icatu, foi contratada pela gestão Dunga por dispensa de licitação, com base na situação de emergência e do
plano de contingência da pandemia de Covid-19, no valor de R$ 2 milhões. Horas após a busca e apreensão da
PF no endereço cadastral da Precision e a prisão de Alexandre Chuairy, a Prefeitura de Icatu revogou o
contrato com a empresa de fachada.

Contudo, já havia efetuado o pagamento no valor a ser ressarcido aos cofres públicos.

Na análise da documentação juntada aos autos, ficou constatado que o Dunga e a secretária municipal de Saúde
contrataram a Precision apesar da empresa reunir capacidade técnica para o fornecimento de máscaras e
demais insumos objeto do contrato, e que os demais envolvidos se beneficiaram do contrato.
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Por determinação do juiz da 1ª Vara Cívil da Comarca de Caxias, Sidarta Gautama Farias Maranhão, o Sindicato
dos Trabalhadores Públicos - Sintrap/Caxias, teve que retirar os outdoors que faziam graves acusações relativas
a pandemia do coronavírus, onde o prefeito Fábio Gentil era acusado pelas mortes e consequentes problemas
provocados por uma crise sanitária que assola todo o planeta.

Na sua decisão, o juiz sustenta que as frases contidas nos outdoors "trazem também perturbação da ordem
pública, pois direta ou indiretamente, trazem medo a população Caxiense, uma vez que diante das informações
transmitidas provocam no mínimo sensação de insegurança, perpetrando um caos social."

Sidarta Gautama concedeu prazo de 24 horas para a retirada dos outdoors contendo frases ofensivas contra o
prefeito Fábio Gentil, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

O Sintrap já providenciou a retirada dos outdoors.
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Redação
17 de julho de 2020

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar o Estado do Maranhão e a Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA) por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in natura pelo Condomínio Novo
Tempo II e pela CEASA em manguezal e córrego que deságua no Rio Anil, em São Luís (MA).

A sentença – oriunda da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual
(MPMA) – condenou o Estado do Maranhão, construtor do condomínio Novo Tempo II e a CAEMA, responsável
pela manutenção do sistema de esgoto, a reformar a estação elevatória de tratamento de esgoto que atende o
local, no prazo de um ano, e a pagar indenização de R$ 50 mil pelos danos ambientais causados aos manguezais
próximos ao Sítio Santa Eulália.

Além disso, obrigou o Poder Público Estadual a adotar medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar o
dano ambiental causado, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. Todos os valores
de indenização e multa serão revestidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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Publicado em 18 de julho de 2020
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar o Estado do Maranhão e a Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA) por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in natura pelo Condomínio Novo
Tempo II e pela CEASA em manguezal e córrego que deságua no Rio Anil, em São Luís (MA).

A sentença – oriunda da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual
(MPMA) – condenou o Estado do Maranhão, construtor do condomínio Novo Tempo II e a CAEMA, responsável
pela manutenção do sistema de esgoto, a reformar a estação elevatória de tratamento de esgoto que atende o
local, no prazo de um ano, e a pagar indenização de R$ 50 mil pelos danos ambientais causados aos manguezais
próximos ao Sítio Santa Eulália.

Além disso, obrigou o Poder Público Estadual a adotar medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar o
dano ambiental causado, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. Todos os valores
de indenização e multa serão revestidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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por Jorge Aragão
18 jul 2020
Por Joaquim Haickel

Um dia desses eu acordei sobressaltado, pois havia sonhado que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal, sacudia o punho de minha rede e dizia: “Joca, meu gordo, resolvi cancelar todas as minhas
redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e até o Tinder…! Resolvi também que não vou mais dar entrevistas
a veículos de comunicação de qualquer espécie ou natureza, e não me manifesto mais sobre qualquer tema que
possa ser explorado política, partidária, ideologicamente”.

Pulei da rede e fui direto para o computador para ver se havia acontecido alguma tragédia e o ministro Gilmar
havia subido antes da hora, uma vez que em minha cabeça, para que ele abrisse mão de dar sua opinião e
deixar de participar das redes sociais, só se uma coisa dessas houvesse acontecido!…

O fato é que em minha modesta opinião, membros do Judiciário, do Ministério Público e de entidades correlatas,
não deveriam se manifestar sobre assuntos que pudessem de alguma forma serem explorados politicamente.
Não que houvesse uma lei que os proibisse, pois a lei deve ser para todos, porém sabemos que dentre todos,
diferenciações devem e precisam ser feitas. Penso que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ poderia
estabelecer regras de conduta específica que regulassem a manifestação de magistrados e operadores estatais
do direito, sobre tais assuntos.

Tenho alguns amigos juízes, promotores e procuradores que usam suas redes sociais de forma correta,
respeitando total e completamente as regras morais e éticas do uso dessas ferramentas. Eles postam matérias
de âmbito artístico, cultural, esportivo e informativo, ou mesmo artigos onde defendem suas ideias, sem jamais
dar a elas cunho que possa suscitar tendência política, partidária ou ideológica, mesmo tendo eles posições
pessoais em algumas dessas direções ou sentidos.

Quando uma pessoa escolhe ser médico, ou motorista de ônibus, ou piloto de avião ou policial, é importante que
ele não se dedique ao consumo desenfreado de bebidas alcoólicas ou drogas, pois muitas pessoas podem ser
prejudicadas por essa sua atitude irresponsável. O mesmo deve ocorrer quando alguém resolve ser membro do
Ministério Público ou da magistratura! Ao decidirem ingressar nessas carreiras, essas pessoas devem abrir mão
de se manifestar sobre assuntos nos quais elas possam um dia serem chamadas a atuar como engrenagens no
sistema jurisdicional.

CONTINUE LENDO EM blogdojorgearagao.com.br/2020/07/18/obviedade-acachapante/
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A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar o Estado do Maranhão e a Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA) por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in natura pelo Condomínio Novo
Tempo II e pela CEASA em manguezal e córrego que deságua no Rio Anil, em São Luís (MA).

A sentença – oriunda da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual
(MPMA) – condenou o Estado do Maranhão, construtor do condomínio Novo Tempo II e a CAEMA, responsável
pela manutenção do sistema de esgoto, a reformar a estação elevatória de tratamento de esgoto que atende o
local, no prazo de um ano, e a pagar indenização de R$ 50 mil pelos danos ambientais causados aos manguezais
próximos ao Sítio Santa Eulália.

Além disso, obrigou o Poder Público Estadual a adotar medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar o
dano ambiental causado, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. Todos os valores
de indenização e multa serão revestidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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O juiz Celso Serafim Júnior (Comarca de Icatu), determinou o bloqueio de R$ 133.050,00 das contas bancárias
do prefeito de Icatu, José Ribamar Moreira Gonçalves, da secretaria municipal de saúde, Bruna Daniele Madeira
Ferreira, e mais três réus, visando ao ressarcimento de danos causados aos cofres municipais.

Caso não seja possível o bloqueio, o juiz determinou a indisponibilidade de bens imóveis dos agentes públicos,
assim como dos outros réus: Lúcia Maria Chuairy Cunha, Terezinha de Jesus Silva de Souza e Alexandre
Chuairy Cunha.
A decisão liminar atende - em parte - os pedidos feitos pelo Ministério Público Estadual (MPE) na Ação Civil
Pública de Improbidade Administrativa, com o objetivo de reconhecer a prática de atos de improbidade
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, e ressarcir os danos aos cofres públicos municipais. Os réus
têm 15 dias para se manifestarem no processo.

O MPE foi informado que a Prefeitura de Icatu contratou uma das empresas (Precision Soluções em
Diagnósticos Ltda.) envolvidas no esquema de superfaturamento na aquisição dos insumos hospitalares em São
Luís e outros municípios maranhenses. Essas empresas foram alvo da Operação "Cobiça Fatal", pela Polícia
Federal, em 9 de junho, com o objetivo de combater crimes contra o patrimônio público em licitações para a
aquisição de equipamentos e insumos que serviriam ao combate à proliferação da epidemia de coronavírus.

Após os primeiros levantamentos, verificou-se que, em 16 de abril deste ano, a Secretaria de Saúde de Icatu
baixou ato de dispensa de licitação, com base na situação de emergência e do plano de contingência da
pandemia de Covid-19, e contratou a empresa Precision, para compra dos itens listados nos autos, no valor de
R$ 2,17 milhões.

C O N T I N U E  L E N D O  E M :  
http://garrone.com.br/cobica-fatal-justica-comeca-a-fechar-o-cerco-em-icatu-e-pede-bloqueio-de-bens-do-prefeito
-dunga-e-da-secretaria-de-saude-bruna-ferreira/

 

 

 

http://garrone.com.br/cobica-fatal-justica-comeca-a-fechar-o-cerco-em-icatu-e-pede-bloqueio-de-bens-do-prefeito-dunga-e-da-secretaria-de-saude-bruna-ferreira/
http://garrone.com.br/cobica-fatal-justica-comeca-a-fechar-o-cerco-em-icatu-e-pede-bloqueio-de-bens-do-prefeito-dunga-e-da-secretaria-de-saude-bruna-ferreira/
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A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar o Estado do Maranhão e a Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA) por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in natura pelo Condomínio Novo
Tempo II e pela CEASA em manguezal e córrego que deságua no Rio Anil, em São Luís - MA.

A sentença – oriunda da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual
(MPMA) – condenou o Estado do Maranhão, construtor do condomínio Novo Tempo II e a CAEMA, responsável
pela manutenção do sistema de esgoto, a reformar a estação elevatória de tratamento de esgoto que atende o
local, no prazo de um ano, e a pagar indenização de R$ 50 mil pelos danos ambientais causados aos manguezais
próximos ao Sítio Santa Eulália.

Além disso, obrigou o Poder Público Estadual a adotar medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar o
dano ambiental causado, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. Todos os valores
de indenização e multa serão revestidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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Posted on 17 de julho de 2020 by Tâmara Silva

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar o Estado do Maranhão e a Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA) por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in natura pelo Condomínio Novo
Tempo II e pela CEASA em manguezal e córrego que deságua no Rio Anil, em São Luís (MA).

A sentença – oriunda da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual
(MPMA) – condenou o Estado do Maranhão, construtor do condomínio Novo Tempo II e a CAEMA, responsável
pela manutenção do sistema de esgoto, a reformar a estação elevatória de tratamento de esgoto que atende o
local, no prazo de um ano, e a pagar indenização de R$ 50 mil pelos danos ambientais causados aos manguezais
próximos ao Sítio Santa Eulália.

Além disso, obrigou o Poder Público Estadual a adotar medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar o
dano ambiental causado, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. Todos os valores
de indenização e multa serão revestidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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Advogada Maíra Passos é escolhida pelo TJ para lista tríplice de
membros do TRE

Maíra Passos pode ser a primeira mulher a ser eleita nesse cargo
18/07/2020

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votaram, em Sessão Plenária Administrativa
por videoconferência, para a escolha da composição da lista tríplice de advogados do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão (TRE/MA).

Foram escolhidos os advogados José Cavalcante Alencar Júnior, Gilson Ramalho de Lima e Maíra de Jesus
Freitas Passos para vaga na categoria jurista.

Maíra foi a única mulher a receber expressiva votação dos magistrados. Até agora, nenhuma mulher exerceu a
referida função na Justiça Eleitoral do Maranhão.

Os advogados inscritos tiveram a manifestação do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo pelo
deferimento das inscrições. Além dos eleitos para a lista tríplice, participou como candidato, o advogado George
Antonio Gomes Azevedo.

A vacância é em decorrência do encerramento do 1º biênio de José Cavalcante de Alencar Júnior no dia 21 de
agosto de 2020, como membro suplente da Corte Eleitoral na categoria de Jurista, conforme comunicado pelo
então presidente do TRE/MA, desembargador Cleones Carvalho Cunha.
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A juíza Luciany Ferreira Miranda, da 2ª vara de Santa Inês, criou um grupo com os servidores da unidade no
aplicativo telegram, para atendimento exclusivo aos advogados, durante o período da pandemia. Os
interessados devem solicitar a sua participação, pelos meios eletrônicos disponíveis nessa unidade.

Durante a pandemia da Covid-19, o atendimento na 2ª Vara da Comarca de Santa Inês será prestado,
preferencialmente, pelos canais de atendimento remoto, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 12h e
das 14h das 18h, exceto em feriados e pontos facultativos. Já o atendimento presencial será feito por prévio
agendamento e será limitado apenas às hipóteses em que seja inviável o atendimento remoto.

Os serviços judiciários nessa unidade poderão ser acionados pelos seguintes canais: e-mail institucional
(vara2_sine@tjma.jus.br), mensagens instantâneas de texto por meio dos aplicativos gratuitos (whatsapp e
telegrama), videoconferência e pelos telefones fixo da unidade (98 – 3681-4051/ 3653-3606). As mensagens
instantâneas de texto deverão ser enviadas pelo aplicativo whatsapp ao número (98) 98753-0405. E o
esclarecimento de dúvidas sobre a tramitação processual também poderá ser feito por via telefônica, e-mail,
videoconferência, whatsapp ou telegram.

A decisão foi publicada pela juíza Luciany Ferreira Miranda (titular da 2ª vara) na Portaria-TJ 2581/2020.
Segundo a juíza, o objetivo é "evitar a exposição desnecessária dos interessados, advogados e demais
colaboradores ao risco sanitário de contaminação pela Covid-19".

VIDEOCONFERÊNCIA – O atendimento remoto por meio de videoconferência será realizado através da
plataforma de Videoconferência do TJMA ou pela plataforma Cisco Webex (CNJ) e deverá ser solicitado para o
e-mail institucional da unidade, observando o link e as orientações constantes na resposta ao pedido de
agendamento.

As solicitações de atendimento por videoconferência deverão ser encaminhadas nos horários de 8h às 12h e 14h
às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos, e as respostas às referidas
solicitações de atendimento ocorrerão em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento, salvo quando o fim
do prazo de resposta ocorrer em dias sem expediente (finais de semana e feriados), quando será prorrogado ao
primeiro dia útil subsequente.

O modo de atendimento a distância terá prioridade e deve permanecer enquanto tiverem validade as medidas
determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

As determinações da juíza seguem as medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resoluções nº 313,



314, 318 e 322), Tribunal de Justiça do Maranhão (Portarias Conjuntas nº 14/2020, 16/2020, 18/2020, 23/2020,
29/2020, 32/2020, 34/2020 e 39/2020) e Corregedoria Geral da Justiça (Provimento nº 27/2020), que autorizam
o atendimento de partes, advogados e interessados via telefônica e outros meios de comunicação. 
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A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, para condenar o Estado do Maranhão e a Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA) por dano ambiental, causado pelo lançamento de dejetos in natura pelo Condomínio Novo
Tempo II e pela CEASA em manguezal e córrego que deságua no Rio Anil, em São Luís (MA).

A sentença - oriunda da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual
(MPMA) - condenou o Estado do Maranhão, construtor do condomínio Novo Tempo II e a CAEMA, responsável
pela manutenção do sistema de esgoto, a reformar a estação elevatória de tratamento de esgoto que atende o
local, no prazo de um ano, e a pagar indenização de R$ 50 mil pelos danos ambientais causados aos manguezais
próximos ao Sítio Santa Eulália.

Além disso, obrigou o Poder Público Estadual a adotar medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar o
dano ambiental causado, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. Todos os valores
de indenização e multa serão revestidos ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

A decisão teve relatoria da desembargadora Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos desembargadores Jorge
Rachid e Kleber Carvalho, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. A sentença de Primeiro Grau
mantida foi proferida pelo juiz Douglas Martins.
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Neste sábado e domingo (18 e 19/07), a Certidão de Óbito em São Luís será fornecida em regime de plantão,
excepcionalmente das 07h às 18h, no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau). Neste sábado, o serviço
ficará a cargo do Cartório da 2ª Zona, telefone: (98) 98146-1592 / 98829-0785, e no domingo responde pelo
plantão o Cartório da 3ª Zona, telefone: (98) 98718-6683 / 98404-9955.

A Certidão de Óbito deve ser requerida de forma presencial, razão pela qual o declarante deve obedecer as
medidas de prevenção, tais como uso de máscara e respeito aos protocolos adotados para ingresso e
permanência no Fórum.

No ato da solicitação, o declarante deve apresentar os seguintes documentos: Declaração de Óbito (do
hospital); de identificação do falecido; de identificação dos herdeiros, pois precisam ser mencionados no
registro do óbito. O declarante também deve portar documento pessoal, podendo ele ser ou não parente do
falecido.

Continuam valendo as medidas contidas na Portaria Conjunta Nº 01/2020, do Conselho Nacional de Justiça e do
Ministério da Saúde, que autorizam o enterro apenas com a Declaração de Óbito emitida pela unidade de saúde,
enquanto durar a pandemia da Covid-19. Nesses casos, a Certidão de Óbito poderá ser solicitada em até 60 dias
após o falecimento.

Diurno - O Plantão de Óbitos Diurno funciona durante o período diurno, das 07h às 18h, dos sábados, domingos
e feriados, para atender casos urgentes de emissão de certidões de óbitos para fins de sepultamento. Em regra,
o plantonista diurno não é o mesmo do período da noite.

Noturno - O Plantão de Óbitos Noturno funciona nas noites dos dias úteis, fins de semana e feriados, sempre a
partir das 18h. No entanto, o usuário só deve acessar o serviço quando houver necessidade de traslados de
corpos, que é o procedimento de transporte do corpo para outra cidade. Em julho, a responsável pelo plantão
noturno é a cartorária 5ª Zona, Serlene da Conceição Campos, telefones: 98514-6560 / 98554-3555.
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A desembargadora Cleonice Silva Freire é a plantonista de 2º Grau da Justiça estadual desta sexta-feira (17) até
domingo (19), período em que serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas Cível e Criminal,
incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à
vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.

Os servidores plantonistas são Cláudio Marcos O. Coutinho e Cibele Pereira Guimarães. O telefone celular
disponibilizado para contato no 2º Grau é o (98) 98815-8344. O serviço funciona em regime de sobreaviso.

A partir da segunda-feira, no período de 20 a 26 de julho, o desembargador José de Ribamar Castro é que
responderá pelo Plantão Judicial de 2ª Instância. A escala de plantão dos desembargadores, servidores e oficiais
de justiça plantonistas do Tribunal de Justiça do Maranhão está publicada no Portal do Judiciário, em "Plantão
de 2º Grau".

SÃO LUÍS - No 1º Grau - Comarca da Ilha - os juízes Diva Maria de Barros e Luiz Carlos Licar Pereira,
respondem, respectivamente, pelos plantões cível e criminal da Comarca da Ilha de São Luís. Quem auxilia os
magistrados no plantão deste final de semana são os servidores Cinira Raquel Correa (4º Juizado Cível) e
Ricardo Felipe Costa (3ª Vara do Júri).

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com as servidoras plantonistas pelos
telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal). O plantão funciona para recebimento
somente de demandas urgentes.

Mais informações sobre o Plantão de 1º Grau, clique AQUI.

Já o plantão para registro de óbito, sob a competência dos cartórios, deve ser acionado pelo telefone (98)
98112-2794.
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A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) implantou a Inspeção Extraordinária Virtual a ser
realizada junto às serventias extrajudiciais, cartórios, em todo Estado. O Provimento 32/2020, assinado pelo
corregedor-geral da justiça, desembargador Paulo Velten, é uma inovação e visa dar mais agilidade ao
procedimento de fiscalização dos cartórios, o que garante qualidade e a correta prestação dos serviços à
população.

As inspeções virtuais buscam identificar eventuais descumprimentos das determinações das corregedorias
Nacional e Estadual de Justiça, além daquelas emanadas pelos juízes corregedores permanentes. Também
verifica a observância da celeridade, regularidade e continuidade dos serviços ofertados pelas serventias
extrajudiciais.

Para cumprir sua finalidade, o Provimento destaca, em seu art. 2º, os processos a serem seguidos para
realização das inspeções na modalidade remota. O dispositivo estabelece procedimentos que asseguram
transparência, com a respectiva publicação da equipe, serventia inspecionada e período, com datas e horários
das audiências de instalação e de encerramento.

Considerando que a inspeção ocorrerá no Sistema AUDITUS, após os trâmites de publicidade, as serventias
deverão responder um formulário, bem como digitalizar e remeter à equipe correcional as cópias de livros e
outros documentos que forem selecionados. Também poderão ser requisitados fotografias e vídeos das
instalações físicas, além de documentos fiscais, trabalhistas e tributários.

A modalidade remota não exclui a possibilidade de inspeção presencial, podendo o juiz de registros públicos da
comarca, por deliberação da CGJ-MA, realizar visita na serventia. Serventuários terão um prazo de 30 dias para
encaminhar os cumprimentos das determinações contidas na ata de finalização dos trabalhos. 

Sem interrupção - O Provimento destaca que a instalação da portaria de inspeção não suspende as atividades da
serventia, que deverá continuar realizando regulamente os seus serviços sob sua competência e prestando o
devido atendimento à população.

Fundamentação - A inspeção nas serventias extrajudiciais do Maranhão está amparada no Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Maranhão, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça e no Código de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça, órgão ao qual compete a fiscalização, em caráter geral e permanente, dos
serviços extrajudiciais do Estado. 

A adoção da modalidade de inspeção remota está prevista no Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça
para o biênio 2020/2022 e está em consonância com o uso de modernas tecnologias na execução de tarefas

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/434109/provimento_32_2020_cgjma_17072020_1319.pdf


corporativas, impactando no aumento da produtividade. Além disso, a aplicação de ferramentas de tecnologia
foram aprimoradas e consolidadas no âmbito do Judiciário maranhense em razão da pandemia da Covid-19.

Clique AQUI para acessar o Provimento 32/2020.
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