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CNJ suspende prazos processuais em todo o país até 30 de abril

 
Conselho estabelece plantão extraordinário, à exceção do STF e da Justiça eleitoral.

 
Resolução aprovada nesta quinta-feira, 19, pelo CNJ, estabelece durante a crise do coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário,
regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários.

 
Conforme a norma, os prazos processuais estão suspensos até 30 de abril. A resolução, assinada pelo ministro Dias Toffoli,
não se aplica ao STF e à Justiça Eleitoral.

 
O plantão extraordinário funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo respectivo
Tribunal. Com ele, haverá suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas
unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada Tribunal.

 
Os tribunais definirão as atividades essenciais a serem prestadas, garantindo-se, minimamente, a distribuição de processos
judiciais e administrativos, com prioridade aos procedimentos de urgência; serviços destinados à expedição e publicação de
atos; atendimento aos advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e da polícia judiciária,
de forma prioritariamente remota e, excepcionalmente, de forma presencial.

 
Atendimento presencial de partes, advogados e interessados está suspenso, e deverá ser realizado remotamente pelos meios
tecnológicos disponíveis.

 
Durante o Plantão Extraordinário serão apreciadas as seguintes matérias:

 
HC e mandado de segurança;
Liminares e antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;
Comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas
cautelares diversas da prisão, e desinternação;
Representação da autoridade policial ou do MP visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
Pedidos de alvarás, justificada a sua necessidade, de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de
garantias e liberação de bens apreendidos;
Pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;
Pedidos de progressão e regressão de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e
pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020;
Pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e
Autorização de viagem de crianças e adolescentes.
       Fonte: Migalhas
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CONCURSO | Judiciário determina realização de concurso público pela Câmara Municipal de Jenipapo dos Vieiras

 
O juiz Antônio de Queiroga Filho (titular da 1ª Vara de Barra do Corda), concedeu medida liminar (provisória) que determina à
Câmara de Vereadores do Município de Jenipapo dos Vieiras (termo judiciário) a abertura de edital de concurso público para
preenchimento dos cargos existentes no quadro de servidores do Legislativo Municipal, no prazo de 120 dias.

 
A decisão também impede novas contratações temporárias, sem que haja prévia aprovação em processo seletivo e
atendimento as exigências do art. 37, IX, da Constituição Federal, sem prejuízo da dispensa dos funcionários contratados após
a convocação dos aprovados no concurso público a ser aberto.

 
O descumprimento dessas determinações judiciais implica o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil reais, pelo
Presidente da Câmara Municipal. A decisão foi emitida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer” com pedido de
“Tutela Antecipada”, movida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, contra a Câmara Municipal de Jenipapo dos
Vieiras.

 
Na ação, o MPE noticia a inexistência de concurso público prévio para o provimento de cargos de servidores públicos da
Câmara de Vereadores do Município de Jenipapo dos Vieiras. Informa a necessidade de regularização do quadro de servidores
diante da existência de pessoas irregularmente contratadas, sem justificativa e autorização legal, que não passaram por
análise seletiva mínima para demonstrar aptidão para o desempenho da função em que foram “colocadas”.

 
“A quantidade de servidores contratados irregularmente também ocasiona grave prejuízo ao erário, notadamente nos períodos
pré e pós eleições, pois geralmente ocorrem substituições com objetivos políticos”, denuncia o Ministério Público, que
instaurou o Procedimento Administrativo e enviou ao Presidente da Câmara Municipal uma Recomendação, a fim de que
fossem adotadas as necessárias providências para a realização de concurso público para provimento de cargos em todas as
áreas necessárias no Poder Legislativo Municipal – ignorada pelo vereador.

 
CARGOS – Conforme a documentação anexada aos autos, há dois cargos de agente administrativo, três cargos de auxiliar de
serviços gerais e um cargo de contador, dos quais os dois primeiros são preenchidos por contratados, e o último, por alguém
nomeado, não se tendo notícias acerca de prévia aprovação em concurso público ou mesmo processo seletivo.

 
Diante da necessidade de prazo para a realização de atos preparatórios executórios por parte da Administração Pública, da
abertura de processo licitatório para contratação de empresa, lançamento do edital, previsão de provas e sua realização,
divulgação de resultado preliminar, recursos e seus julgamentos, até que haja a devida homologação e convocação dos
candidatos aprovados, o juiz entendeu que a necessidade de um prazo razoável, acima de 90 dias sugerido pelo MPE, de
forma que estabeleceu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da decisão, que data de 12 de março.

 
“Ora, tratando-se de cargo/funções permanentes no quadro de servidores do órgão, não há motivos que justifiquem a
contratação temporária ante a violação do art. 37, IX da Constituição Federal. E, ainda que fosse, não se tem notícias acerca
da realização prévia de processo seletivo, de maneira que a contratação deles sugere ser totalmente irregular”, ressalta o juiz
na fundamentação da decisão.

 
No entendimento do juiz, a permanência das contratações, “ao arrepio da norma constitucional”, causa prejuízos à
Administração, que despende recurso público para efetivar pagamento de pessoa cuja investidura é irregular, sem prejuízo de
estimular outras contratações da mesma natureza.

 
“No caso, vê-se que a permanência da situação fática atual não só macula o texto constitucional – que exige a prévia
aprovação em concurso público, prevê os requisitos da contratação temporária e impõe diretrizes para a criação e
preenchimento de cargos em comissão – mas também causa prejuízo ao erário, mormente por compelir a Administração a
despender recursos para pagamento daqueles que prestam serviços, ainda que de forma irregular”, ressaltou o magistrado.

 
TJMA
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Judiciário determina bloqueio de contas do Estado do Maranhão
para fornecimento de medicamento a paciente

O juiz Marco Adriano Fonsêca (1ª Vara da comarca de Pedreiras) determinou o imediato bloqueio da quantia de
R$ 3.584,00, nas contas Estado do Maranhão, vinculadas ao Sistema Único de Saúde, para que seja garantido o
fornecimento de duas ampolas do medicamento “Synvisc One” a uma paciente, já determinado por antecipação
de tutela em sentença judicial.

O valor bloqueado deverá ser transferido para conta judicial vinculada à 1ª Vara de Pedreiras, ficando
autorizada a expedição de alvará judicial para transferência do valor, permitindo que a parte beneficiada pela
decisão informe seus dados bancários para que constem do alvará para transferência bancária. Em seguida, a
autora da ação poderá providenciar a aquisição do medicamento com os recursos bloqueados.

A decisão foi emitida nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” – com pedido de bloqueio – proposta
pela paciente S. C. S. C., assistida pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado do Maranhão, pelo
descumprimento de sentença confirmando a tutela de urgência que já havia sido deferida, no sentido de
fornecer mensalmente à autora duas ampolas da medicação, sob pena de bloqueio dos valores necessários para
o tratamento.

Na petição inicial de descumprimento da sentença, a parte autora informou o valor do medicamento mais o
procedimento, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e requereu a intimação do Estado do Maranhão para fornecer
mensalmente de duas ampolas do medicamento Synvisc One, sob pena de bloqueio dos valores necessários para
o tratamento, e no caso de descumprimento, que fosse determinado o sequestro de verbas públicas no montante
mencionado.

LICITAÇÃO – O Estado do Maranhão apresentou manifestações informando que os medicamentos estavam em
processo de aquisição por meio de licitação na modalidade pregão, e logo que fossem adquiridos seria
informado. Informou ainda, posteriormente, que a licitação foi “deserta, por ausência de empresas
interessadas”. E para a abertura de novo processo licitatório pediu a intimação da parte autora para apresentar
nova requisição médica. De sua parte, a autora requereu novamente a realização de sequestro dos valores,
informando que no pedido de cumprimento de sentença já havia sido juntada a requisição médica solicitada.

Em sua decisão, o juiz considerou a necessidade de ser dada efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer,
diante do descumprimento da sentença, já confirmada em segunda instância em sede de Apelação Cível, e
contra a qual não foi interposto recurso pelo Estado do Maranhão e, ainda, a necessidade urgente da autora de
fazer o tratamento médico especializado.

Segundo o juiz, pela leitura dos autos se verifica “claramente o total desrespeito à ordem judicial”, pois a parte
requerida (Estado do Maranhão) é sabedora do precário estado de saúde da requerente (paciente), e “mesmo
assim nada faz para prestar o urgentíssimo e impostergável tratamento a que faz jus a paciente”, tendo,
inclusive, descumprido a obrigação de fazer fixada em sede de tutela de evidência, concedida na sentença e
confirmada em recurso.



“Verifica-se que a presente demanda versa, eminentemente, sobre dignidade da pessoa humana, elevada
constitucionalmente ao nível de fundamento da República Federativa do Brasil, conforme consagrado no artigo
1º, inciso III de nossa Carta Magna, ao se verificar o estado de saúde da paciente, e a impossibilidade
econômica de sua família para prover as despesas inerentes ao tratamento médico necessário ao
restabelecimento de seu bem estar, que não se encontra disponível neste Estado do Maranhão, sendo
necessário o custeio do medicamento”, concluiu o juiz.
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CORONAVÍRUS – Judiciário de Coroatá remarca casamento comunitário para junho

 
por Acélio em 20 de março de 2020

 
Diante da necessidade de prevenir o contágio pelo coronavírus (COVID-19), o Judiciário de Coroatá adiou a realização da
cerimônia de casamento comunitário que estava marcada para o dia 16 de abril. A solenidade foi remarcada para o dia 24 de
junho – Dia de São João, às 17h.

 
As inscrições dos casais interessados em participar da cerimônia também foram prorrogadas e poderão ser feitas até o dia
17/04/2020, na Serventia Extrajudicial do 2º Oficio de Coroatá (Registro Civil), situado na Avenida da Bandeira, s/n, Centro.

 
A alteração nas datas foi comunicada pelo juiz Duarte Henrique Ribeiro de Souza, titular da 2ª Vara e diretor do fórum da
Comarca de Coroatá, por meio da Portaria-TJ nº 1182/2020 assinada na quarta-feira, 18 de março. O local também foi
informado no documento: auditório do Colégio Complexo Educacional, localizado na Travessa Vitorino Freire, s/nº. Centro,
Coroatá.

 
DOCUMENTOS – Os noivos interessados em participar deverão apresentar os seguintes documentos, acompanhados das
respectivas fotocópias: certidões de nascimento atualizadas dos nubentes (noivos); se houver nubente divorciado, a certidão
do casamento anterior com a averbação do divórcio; se houver nubente viúvo, a certidão de óbito do cônjuge falecido; e caso o
noivo seja menor de 18 e maior de 16 anos, é necessário o consentimento por escrito dos pais.

 
As mudanças alteram o teor da Portaria-TJ nº 306/2020, que designou o casamento comunitário na Cidade de Coroatá para o
dia 16/04/2020. E atendem ao disposto na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o que determina a
Portaria Conjunta 7/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, visando a prevenção do contágio pelo coronavírus
(COVID-19) no Poder Judiciário do Maranhão.

 
O projeto “Casamentos Comunitários”, realizado em parceria com o setor privado e com instituições públicas, é uma iniciativa
exclusiva do Poder Judiciário, que possibilita a união civil de casais da comunidade, com a celebração dos matrimônios isenta
de taxas cartorárias, inclusive para o fornecimento das certidões de registro civil.

 
Os casamentos são desvinculados de qualquer pessoa pública ou entidade, inclusive partidos políticos e candidatos a cargos
públicos eletivos. “O aproveitamento indevido do evento, particularmente por candidatos nas próximas eleições, ensejará a
aplicação das penalidades legais” alerta o juiz na portaria.

 
Assessoria de Comunicação
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Judiciário determina bloqueio de contas do Estado do Maranhão para fornecimento de
medicamento a paciente
19/03/2020 00:00:00

O juiz Marco Adriano Fonsêca (1ª Vara da Comarca de Pedreiras) determinou o imediato bloqueio da quantia de
R$ 3.584, nas contas do Estado do Maranhão, vinculadas ao Sistema Único de Saúde, para que seja garantido o
fornecimento de duas ampolas do medicamento Synvisc One a uma paciente, já determinado por antecipação de
tutela em sentença judicial.

O valor bloqueado deverá ser transferido para conta judicial vinculada à 1ª Vara de Pedreiras, ficando
autorizada a expedição de alvará judicial para transferência do valor, permitindo que a parte beneficiada pela
decisão informe seus dados bancários para que constem do alvará para transferência bancária. Em seguida, a
autora da ação poderá providenciar a aquisição do medicamento com os recursos bloqueados.

A decisão foi emitida nos autos da "Ação de Cumprimento de Sentença" - com pedido de bloqueio - proposta
pela paciente S. C. S. C., assistida pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado do Maranhão, pelo
descumprimento de sentença confirmando a tutela de urgência que já havia sido deferida, no sentido de
fornecer, mensalmente, à autora duas ampolas da medicação, sob pena de bloqueio dos valores necessários
para o tratamento.

Na petição inicial de descumprimento da sentença, a parte autora informou o valor do medicamento mais o
procedimento, de R$ 10.000, e requereu a intimação do Estado do Maranhão para fornecer, mensalmente, de
duas ampolas do medicamento Synvisc One, sob pena de bloqueio dos valores necessários para o tratamento e,
no caso de descumprimento, que fosse determinado o sequestro de verbas públicas no montante mencionado.

Licitação

O Estado do Maranhão apresentou manifestações informando que os medicamentos estavam em processo de
aquisição por meio de licitação na modalidade pregão e, logo que fossem adquiridos, seria informado. Informou
ainda, posteriormente, que a licitação foi "deserta, por ausência de empresas interessadas". E para a abertura
de novo processo licitatório pediu a intimação da parte autora para apresentar nova requisição médica. De sua
parte, a autora requereu, novamente, a realização de sequestro dos valores, informando que, no pedido de
cumprimento de sentença, já havia sido juntada a requisição médica solicitada.

Em sua decisão, o juiz considerou a necessidade de ser dada efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer,
diante do descumprimento da sentença, já confirmada em segunda instância em sede de Apelação Cível, e
contra a qual não foi interposto recurso pelo Estado do Maranhão e, ainda, a necessidade urgente da autora de
fazer o tratamento médico especializado.

Segundo o juiz, pela leitura dos autos se verifica "claramente o total desrespeito à ordem judicial", pois a parte
requerida (Estado do Maranhão) é sabedora do precário estado de saúde da requerente (paciente), e "mesmo
assim nada faz para prestar o urgentíssimo e impostergável tratamento a que faz jus a paciente", tendo,
inclusive, descumprido a obrigação de fazer fixada em sede de tutela de evidência, concedida na sentença e
confirmada em recurso.



"Verifica-se que a presente demanda versa, eminentemente, sobre dignidade da pessoa humana, elevada
constitucionalmente ao nível de fundamento da República Federativa do Brasil, conforme consagrado no Artigo
1º, inciso III de nossa Carta Magna, ao se verificar o estado de saúde da paciente, e a impossibilidade
econômica de sua família para prover as despesas inerentes ao tratamento médico necessário ao
restabelecimento de seu bem-estar, que não se encontra disponível neste Estado do Maranhão, sendo
necessário o custeio do medicamento", concluiu o juiz.

(Informações do TJ-MA)
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Governo propõe medidas conjuntas ao Poder Judiciário para combater Coronavírus no Maranhão

 
 
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e o procurador-geral do Maranhão, Rodrigo Maia, se reuniram nesta sexta-feira
(20) com representantes do Poder Judiciário do Maranhão para propor medidas conjuntas para o fortalecimento das ações de
combate ao novo coronavírus no estado. Durante a reunião, os representantes do Governo do Estado também atualizaram o
Poder Judiciário sobre as medidas que vêm sendo tomadas para conter a transmissão do vírus no estado.

 
Entre as medidas conjuntas a serem executadas, está a destinação dos recursos de multas e sanções de processos judiciais
para a aquisição de equipamentos e insumos para a rede estadual de saúde. “Precisamos contar com o sentimento de
solidariedade de todos para que, juntos, possamos reunir os esforços necessários para combater uma possível epidemia no
estado. O apoio do Poder Judiciário é indispensável nesta luta”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

 
O apoio do Poder Judiciário será concretizado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica. O acordo visa estabelecer
recomendação aos magistrados e membros do Ministério Público para que, durante o período de estado de emergência de
saúde pública, priorizem em suas decisões, atos e despachos, a destinação de sanções de caráter pecuniário, sejam elas
penais, civis e administrativas, para a aquisição direta de insumos e equipamentos necessários à proteção à saúde e
atendimento preventivo, curativo e emergencial decorrente do novo coronavírus.

 
“A ideia é contar com a contribuição dos atores do sistema de justiça para que, durante esse período de crise, os recursos
decorrentes dessas ações possam ser destinados para o fortalecimento da rede estadual de saúde, que poderá ser muito
demandada”, destacou o procurador-geral do Maranhão, Rodrigo Maia.

 
O Governo do Maranhão tem trabalhado para que a rede estadual de saúde tenha condições de dar o suporte necessário para
conter uma epidemia. Medidas como a criação dos Centros de Testagem, ampliação dos leitos de UTI e enfermaria por todo o
estado, instituição de decretos para a suspensão do transporte interestadual de passageiros, bem como a suspensão de aulas e
a adoção do Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 dias a todos os casos de síndromes gripais, entre outras, foram
avaliadas positivamente pelos membros do Poder Judiciário.

 
“Compreendemos a gravidade do cenário, por isso estamos sinalizando positivamente para esta parceria. Não tenham a menor
dúvida que o Poder Judiciário estará integrado a este combate ao novo Coronavírus no estado do Maranhão”, destacou o
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Lourival Serejo.

 
A reunião contou também com a participação do defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos; do presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB), Thiago Diaz; do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AMMA), Angelo Santos; e do procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.
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Ex-prefeitos de Bom Jardim são condenados por ato de improbidade

 
Lidiane Leite e Antonio Portela causaram prejuízo de R$ 5 milhões ao erário

 
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou os ex-prefeitos Antônio Roque Portela (mandato de 2005 a
2011) e Lidiane Leite da Silva (mandato de 2012 a 2016), por atos de improbidade administrativa, devido a várias
irregularidades no Instituto de Previdência Social do Município de Bom Jardim (Bomprev).

 
A manifestação ministerial foi ajuizada pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira em 2017. A sentença foi proferida
pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro em novembro de 2019, mas o MPMA só foi notificado da decisão no dia 17 de março de 2020.

 
Quando gestores de Bom Jardim, os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda do
Bomprev, mais especificamente na conduta de arrecadar as verbas e não repassá-las ao órgão, causando um dano aos cofres
públicos de mais de R$ 5 milhões.

 
Ambos também deixaram de apresentar demonstrações contábeis do órgão ou apresentaram documentos com vícios e
irregularidades

 
Ficou comprovado, ainda, que Lidiane Leite da Silva admitiu, na Unidade Gestora do RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social do Município), os servidores comissionados Gilvanildo Silva Mendanha e Manoel Luiz da Costa, em cargos que não
estavam previstos na estrutura administrativa do referido órgão, em discrepância com as leis administrativas.

 
As irregularidades configuraram atos de improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.249/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).

 
Sobre as nomeações ilegais, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira afirmou: “Não resta dúvida de que os atos
praticados pela requerida Lidiane Leite deixaram a desejar no que concerne aos quesitos legalidade, finalidade e moralidade,
mormente o fato de que tais contratações não respeitaram os cargos existentes, com o único intuito de colocar seus
apadrinhados em órgãos públicos”.

 
PENALIDADES
Ambos foram condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos para Antonio
Roque e cinco anos para Lidiane Leite e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.

 
A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim.
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TECNOLOGIA: Judiciário realiza audiência criminal em Teresina
com réu preso em Caxias

A 2ª Vara Criminal de Caxias, realizou, nesta quarta-feira (18), às 10h, uma audiência criminal de urgência, com
réu preso por homicídio duplamente qualificado, que foi conduzido da UPR da cidade para o fórum da comarca
de Caxias, para ser ouvido pelo juiz e promotor de Justiça, de Teresina (PI), por meio do sistema de
videoconferência.

A audiência de instrução e julgamento durou duas horas e foi presidida pelo juiz da 2ª Vara Criminal, Edmilson
da Costa Fortes Lima, com a participação do promotor de Justiça Vicente Gildásio, ambos em salas distintas de
Teresina. Com o réu, na sala de audiências do fórum de Caxias, estava o seu advogado constituído e dois
agentes penitenciários.

O juiz explicou que a situação foi excepcional e atendeu a uma necessidade urgente da Justiça. Um ato conjunto
do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça (Portaria nº 9/2020) suspendeu, até o dia 31 de março,
a realização de audiências judiciais em casos não urgentes, com exceção das audiências e sessões de
julgamento com réus presos. Os processos cíveis eletrônicos não sofreram alteração, exceto nas audiências
presenciais.

“O uso da videoconferência em audiências é uma medida que visa a viabilizar que o processo continue
tramitando, em momento crítico como essa pandemia (COVID – 19), diante das medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo coronavírus no Poder Judiciário”, disse.

TRÂMITE - Segundo o juiz, a realização da audiência transcorreu normalmente no aspecto tecnológico,
seguindo o trâmite processual previsto na legislação criminal. “A jurisdição não é afetada, nesses casos, pelo
uso da videoconferência, porque o juiz e o promotor de Justiça são atuantes no Maranhão, estão regularmente
no gozo do exercício do seu cargo e os atos processuais foram praticados, parte no fórum, parte remotamente”,
disse o magistrado.

Por meio do sistema de videoconferência utilizado pelo Judiciário, juiz, promotor e advogado com competência
para atuar no processo podem praticar atos processuais e movimentar a ação, embora estejam fora da comarca.
“Hoje nós podemos praticar atos processuais até no exterior do país, acessando via internet os documentos do
processo, sendo de menor importância o fato de estar fora do fórum”, concluiu o magistrado.
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 BOM JARDIM - Ex-prefeitos são condenados por ato de improbidade

 
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou os ex-prefeitos Antônio Roque Portela (mandato de 2005 a
2011) e Lidiane Leite da Silva (mandato de 2012 a 2016), por atos de improbidade administrativa, devido a várias
irregularidades no Instituto de Previdência Social do Município de Bom Jardim (Bomprev).

 
A manifestação ministerial foi ajuizada pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira em 2017. A sentença foi proferida
pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro em novembro de 2019, mas o MPMA só foi notificado da decisão no dia 17 de março de 2020.

 
Quando gestores de Bom Jardim, os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda do
Bomprev, mais especificamente na conduta de arrecadar as verbas e não repassá-las ao órgão, causando um dano aos cofres
públicos de mais de R$ 5 milhões.

 
Ambos também deixaram de apresentar demonstrações contábeis do órgão ou apresentaram documentos com vícios e
irregularidades

 
Ficou comprovado, ainda, que Lidiane Leite da Silva admitiu, na Unidade Gestora do RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social do Município), os servidores comissionados Gilvanildo Silva Mendanha e Manoel Luiz da Costa, em cargos que não
estavam previstos na estrutura administrativa do referido órgão, em discrepância com as leis administrativas.

 
As irregularidades configuraram atos de improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.249/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).

 
Sobre as nomeações ilegais, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira afirmou: “Não resta dúvida de que os atos
praticados pela requerida Lidiane Leite deixaram a desejar no que concerne aos quesitos legalidade, finalidade e moralidade,
mormente o fato de que tais contratações não respeitaram os cargos existentes, com o único intuito de colocar seus
apadrinhados em órgãos públicos”.

 
PENALIDADES
Ambos foram condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos para Antonio
Roque e cinco anos para Lidiane Leite e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.
A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim.

 
Redação: Eduardo Júlio (CCOM-MPMA)
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BOM JARDIM - Ex-prefeitos são condenados por ato de improbidade

 
Lidiane Leite e Antonio Portela causaram prejuízo de R$ 5 milhões ao erário
Bom JardimA pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou os ex-prefeitos Antônio Roque Portela (mandato
de 2005 a 2011) e Lidiane Leite da Silva (mandato de 2012 a 2016), por atos de improbidade administrativa, devido a várias
irregularidades no Instituto de Previdência Social do Município de Bom Jardim (Bomprev).
 
A manifestação ministerial foi ajuizada pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira em 2017. A sentença foi proferida
pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro em novembro de 2019, mas o MPMA só foi notificado da decisão no dia 17 de março de 2020.
Quando gestores de Bom Jardim, os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda do
Bomprev, mais especificamente na conduta de arrecadar as verbas e não repassá-las ao órgão, causando um dano aos cofres
públicos de mais de R$ 5 milhões.

 
 Ambos também deixaram de apresentar demonstrações contábeis do órgão ou apresentaram documentos com vícios e
irregularidades
Ficou comprovado, ainda, que Lidiane Leite da Silva admitiu, na Unidade Gestora do RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social do Município), os servidores comissionados Gilvanildo Silva Mendanha e Manoel Luiz da Costa, em cargos que não
estavam previstos na estrutura administrativa do referido órgão, em discrepância com as leis administrativas.
As irregularidades configuraram atos de improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.249/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).
Sobre as nomeações ilegais, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira afirmou: “Não resta dúvida de que os atos
praticados pela requerida Lidiane Leite deixaram a desejar no que concerne aos quesitos legalidade, finalidade e moralidade,
mormente o fato de que tais contratações não respeitaram os cargos existentes, com o único intuito de colocar seus
apadrinhados em órgãos públicos”.
PENALIDADES
Ambos foram condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos para Antonio
Roque e cinco anos para Lidiane Leite e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.
A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim.
Redação: Eduardo Júlio (CCOM-MPMA)
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Justiça atende pedidos do MP e condena a ex-prefeita Lidiane Leite e o ex-prefeito Antônio Roque, ambos de Bom
Jardim

justica atende pedidos do mp e condena a ex prefeita lidiane leite e o ex prefeito antonio roque ambos de bom jardim - Justiça
atende pedidos do MP e condena a ex-prefeita Lidiane Leite e o ex-prefeito Antônio Roque, ambos de Bom Jardim - minuto
barra

 
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou os ex-prefeitos Antônio Roque Portela (mandato de 2005 a
2011) e Lidiane Leite da Silva (mandato de 2012 a 2016), por atos de improbidade administrativa, devido a várias
irregularidades no Instituto de Previdência Social do Município de Bom Jardim (Bomprev).

 
A manifestação ministerial foi ajuizada pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira em 2017. A sentença foi proferida
pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro em novembro de 2019, mas o MPMA só foi notificado da decisão no dia 17 de março de 2020.

 
Quando gestores de Bom Jardim, os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda do
Bomprev, mais especificamente na conduta de arrecadar as verbas e não repassá-las ao órgão, causando um dano aos cofres
públicos de mais de R$ 5 milhões.

 
Ambos também deixaram de apresentar demonstrações contábeis do órgão ou apresentaram documentos com vícios e
irregularidades

 
Ficou comprovado, ainda, que Lidiane Leite da Silva admitiu, na Unidade Gestora do RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social do Município), os servidores comissionados Gilvanildo Silva Mendanha e Manoel Luiz da Costa, em cargos que não
estavam previstos na estrutura administrativa do referido órgão, em discrepância com as leis administrativas.

 
As irregularidades configuraram atos de improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.249/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).

 
Sobre as nomeações ilegais, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira afirmou: “Não resta dúvida de que os atos
praticados pela requerida Lidiane Leite deixaram a desejar no que concerne aos quesitos legalidade, finalidade e moralidade,
mormente o fato de que tais contratações não respeitaram os cargos existentes, com o único intuito de colocar seus
apadrinhados em órgãos públicos”.

 
PENALIDADES

 
Ambos foram condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos para Antonio
Roque e cinco anos para Lidiane Leite e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.

 
A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim.

 
Informações do MPMA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS
20/03/2020 - SITE G1 MARANHÃO 
POSITIVA
Divórcio é realizado por videoconferência em São Luís por conta do coronavírus 

Pag.: 12

Divórcio é realizado por videoconferência em São Luís por conta do
coronavírus

Audiência de conciliação pela internet foi realizada nesta quarta-feira (18) em São Luís, devido as restrições
causadas pelo Covid-19. Até o momento, o Maranhão não possui casos confirmados da doença.
Audiência de divórcio é realizado por vídeoconferência por conta do coronavírus no Maranhão. — Foto:
Divulgação/Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA)

Por conta do risco causado pela pandemia do novo coronavírus, uma audiência de conciliação de um divórcio
consensual foi realizada por videoconferência nesta quinta-feira (19) em São Luís. A sessão contou com o auxílio
da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) e do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). Até o
momento, o Maranhão não possui casos confirmados da doença.

De acordo com a Defensoria Pública, a sessão online foi a forma encontrada de tentar resolver a questão
judicial, preservar a saúde dos cidadãos e combater a disseminação da Covid-19 no Maranhão. O atendimento
ao público nas unidades da DPE e no Fórum ainda está sendo realizado de forma reduzida, e estão sendo
priorizados os canais online de atendimentos.

Coronavírus altera a rotina dos maranhenses; veja as mudanças
Coronavírus: o que é preciso saber
Guia ilustrado: o que se sabe do coronavírus
O que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus
O órgão reforça que por conta da situação no estado, a conciliação em casos de divórcios consensuais
pré-agendados pode ser feita pela internet, diante do representante do Judiciário onde devem confirmar ou não
a vontade de finalizar o processo que em poucos dias, deve ser homologado pelo juiz competente.

“São medidas emergenciais e atípicas visando evitar o contato direto entre cidadão e nossos colaboradores. A
saúde de todos é uma prioridade para nossa gestão, por isso criamos estratégias para que o atendimento ao
público e a absorção das demandas da sociedade não sejam prejudicados. No caso desse divórcio por
videoconferência, tivemos uma atuação integrada com o Poder Judiciário que igualmente tem se destacando no
combate à disseminação de quaisquer tipos de vírus”, destacou o subdefensor-geral Gabriel Furtado.

Cuidados
Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as
mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de
papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam
limpas.
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Estado tem contas bloqueadas para compra de remédio

Decisão judicial favorece paciente de Pedreiras que precisa de medicamento para tratar doença
PEDREIRAS - O juiz Marco Adriano Fonsêca (1ª Vara da comarca de Pedreiras) determinou o imediato bloqueio
da quantia de R$ 3.584,00, nas contas Estado do Maranhão, vinculadas ao Sistema Único de Saúde, para que
seja garantido o fornecimento de duas ampolas do medicamento “Synvisc One” a uma paciente, já determinado
por antecipação de tutela em sentença judicial.

O valor bloqueado deverá ser transferido para conta judicial vinculada à 1ª Vara de Pedreiras, ficando
autorizada a expedição de alvará judicial para transferência do valor, permitindo que a parte beneficiada pela
decisão informe seus dados bancários para que constem do alvará para transferência bancária. Em seguida, a
autora da ação poderá providenciar a aquisição do medicamento com os recursos bloqueados.

A decisão foi emitida nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” - com pedido de bloqueio - proposta
pela paciente S. C. S. C., assistida pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado do Maranhão, pelo
descumprimento de sentença confirmando a tutela de urgência que já havia sido deferida, no sentido de
fornecer mensalmente à autora duas ampolas da medicação, sob pena de bloqueio dos valores necessários para
o tratamento.

Na petição inicial de descumprimento da sentença, a parte autora informou o valor do medicamento mais o
procedimento, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e requereu a intimação do Estado do Maranhão para fornecer
mensalmente de duas ampolas do medicamento Synvisc One, sob pena de bloqueio dos valores necessários para
o tratamento, e no caso de descumprimento, que fosse determinado o sequestro de verbas públicas no montante
mencionado.

Licitação

O Estado do Maranhão apresentou manifestações informando que os medicamentos estavam em processo de
aquisição por meio de licitação na modalidade pregão, e logo que fossem adquiridos seria informado. Informou
ainda, posteriormente, que a licitação foi “deserta, por ausência de empresas interessadas”. E para a abertura
de novo processo licitatório pediu a intimação da parte autora para apresentar nova requisição médica. De sua
parte, a autora requereu novamente a realização de sequestro dos valores, informando que no pedido de
cumprimento de sentença já havia sido juntada a requisição médica solicitada.

Em sua decisão, o juiz considerou a necessidade de ser dada efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer,
diante do descumprimento da sentença, já confirmada em segunda instância em sede de Apelação Cível, e
contra a qual não foi interposto recurso pelo Estado do Maranhão e, ainda, a necessidade urgente da autora de
fazer o tratamento médico especializado.

Segundo o juiz, pela leitura dos autos se verifica “claramente o total desrespeito à ordem judicial”, pois a parte
requerida (Estado do Maranhão) é sabedora do precário estado de saúde da requerente (paciente), e “mesmo
assim nada faz para prestar o urgentíssimo e impostergável tratamento a que faz jus a paciente”, tendo,
inclusive, descumprido a obrigação de fazer fixada em sede de tutela de evidência, concedida na sentença e
confirmada em recurso.



“Verifica-se que a presente demanda versa, eminentemente, sobre dignidade da pessoa humana, elevada
constitucionalmente ao nível de fundamento da República Federativa do Brasil, conforme consagrado no artigo
1º, inciso III de nossa Carta Magna, ao se verificar o estado de saúde da paciente, e a impossibilidade
econômica de sua família para prover as despesas inerentes ao tratamento médico necessário ao
restabelecimento de seu bem estar, que não se encontra disponível neste Estado do Maranhão, sendo
necessário o custeio do medicamento”, concluiu o juiz.
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Como prevenção, a polícia disponibiliza delegacia online

Distritais policiais e plantões estão funcionando normalmente, mas, a polícia orienta o cidadão a utilizar a
plataforma digital para as ocorrências simples
Com o objetivo de evitar aglomerações e sendo uma das estratégias de combate a pandemia do Covid-19, o
coronavírus, a Delegacia Geral da Polícia Civil começou a registrar as ocorrências de natureza criminal como
furto simples, injúria, calúnia, dano, preservação de direito, apropriação indébita, extravio, difamação,
estelionato e maus tratos aos animais, pela Delegacia Online, que está disponível pelo site
http://delegaciaonline.ssp.ma.gov.br.“As delegacias e os plantões policiais estão funcionando normalmente, mas,
peço ao cidadão que vá somente quando for de suma necessidade”, declarou o delegado Gustavo Alencar, que é
assessor da Superintendência da Polícia Civil da Capital. Ele orienta que a população utilize a plataforma digital
da polícia para registrar as ocorrências de crimes mais leves e somente comparecer aos distritos policiais
quando o atendimento estiver ligado a casos como homicídio, latrocínio, feminicídio e crimes praticados contra
crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

Ele ainda informou que Delegacia Geral da Polícia Civil expediu nesta semana uma instrução normativa
estabelecendo medidas temporárias de prevenção ao contágio da doença. Uma delas é no tocante ao
atendimento ao público nos distritais policiais. As pessoas ao entrarem nesse local serão orientadas a lavarem
as mãos no lavatório e o atendimento, inclusive, os depoimentos serão feitos a uma distância, de pelo menos,
dois metros entre as pessoas.

A Delegacia do Idoso, localizada no Centro, está tendo uma atenção maior. O delegado disse que a limpeza ficou
mais rigorosa, principalmente, na desinfecção das superfícies, como nas maçanetas, cadeiras, mesas,
bebedouros e outros equipamentos. O idoso está tendo pouco contato com outras pessoas para que não possa
prejudicar a sua saúde.

O delegado ainda disse que as reuniões presenciais na instituição estão suspensas e passaram a ser feitas por
meio dos equipamentos tecnológicos. Os servidores ou prestadores de serviços, que foram aos locais mais
afetados da doença, passaram a ser monitorados, enquanto aqueles que apresentam sintomas de gripe, são
afastados por um período de duas semanas.

Suspensas
O atendimento presencial na 2ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, no Centro, está suspenso até o dia
31 deste mês e passou a ser prestado por telefone ou outros meios eletrônicos de comunicação. Esta
determinação foi assassinada pela juiz José dos Santos Costa como sendo uma das formas de prevenção ao
coronavírus.

O magistrado também suspendeu a inspeção semestral relativa ao cumprimento das medidas socioeducativas
em meio aberto. A inspeção estava prevista para ocorrer nos dias 23, 27 e 30 de março, nos Centros de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os locais de prestação de serviço comunitário em São
Luís.

Também foram suspensas as audiências de execução de medidas socioeducativas em meio aberto (CREAS) e
fechado Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), que ocorreriam nos dias 17 a 31 de março. As



audiências preliminares de apresentação de adolescente apreendido em flagrante ou internado provisoriamente
pelo plantão judicial também foram suspensas.

No decorrer deste mês, as internações provisórias da Vara serão revisadas, conforme o Conselho Nacional de
Justiça, com adiamento das audiências em continuidade e revogação da medida cautelar. Ainda serão
reavaliadas as medidas socioeducativas de internação, para fins de eventual substituição por medida em meio
aberto, suspensão ou remissão.

SABIA MAIS

Tipos de ocorrências que podem ser registradas na delegacia online

Furto simples
Injúria
Calúnia
Dano
Preservação de direito
Apropriação indébita
Extravio
Difamação
Estelionato
Maus tratos aos animais
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Ex-prefeitos são condenados por ato de improbidade em Bom Jardim

20/03/2020 09:16:44

 
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou os ex-prefeitos Antônio Roque Portela (mandato de 2005 a
2011) e Lidiane Leite da Silva (mandato de 2012 a 2016), por atos de improbidade administrativa, devido a várias
irregularidades no Instituto de Previdência Social do Município de Bom Jardim (Bomprev).

 
A manifestação ministerial foi ajuizada pelo promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira em 2017. A sentença foi proferida
pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro em novembro de 2019, mas o MPMA só foi notificado da decisão no dia 17 de março de 2020.

 
Quando gestores de Bom Jardim, os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda do
Bomprev, mais especificamente na conduta de arrecadar as verbas e não repassá-las ao órgão, causando um dano aos cofres
públicos de mais de R$ 5 milhões.

 
Ambos também deixaram de apresentar demonstrações contábeis do órgão ou apresentaram documentos com vícios e
irregularidades

 
Ficou comprovado, ainda, que Lidiane Leite da Silva admitiu, na Unidade Gestora do RPPS (Regime Próprio de Previdência
Social do Município), os servidores comissionados Gilvanildo Silva Mendanha e Manoel Luiz da Costa, em cargos que não
estavam previstos na estrutura administrativa do referido órgão, em discrepância com as leis administrativas.

 
As irregularidades configuraram atos de improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.249/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).

 
Sobre as nomeações ilegais, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira afirmou: "Não resta dúvida de que os atos
praticados pela requerida Lidiane Leite deixaram a desejar no que concerne aos quesitos legalidade, finalidade e moralidade,
mormente o fato de que tais contratações não respeitaram os cargos existentes, com o único intuito de colocar seus
apadrinhados em órgãos públicos".

 
PENALIDADES

 
Ambos foram condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos para Antonio
Roque e cinco anos para Lidiane Leite e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.

 
A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim.
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Ex-prefeitos de Bom Jardim são condenados por improbidade

 
Os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda de verbas

 
Apedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça condenou os ex-prefeitos Antônio Roque Portela (mandato de
2005 a 2011) e Lidiane Leite da Silva (mandato de 2012 a 2016), por atos de improbidade administrativa, devido a várias
irregularidades no Instituto de Previdência Social do Município de Bom Jardim (Bomprev).

 
A sentença foi proferida pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro em novembro de 2019, mas o MPMA só foi notificado da decisão no
dia 17 de março de 2020.

 
Quando gestores de Bom Jardim, os dois cometeram várias ilegalidades referentes à arrecadação e ao repasse da renda do
Bomprev, mais especificamente na conduta de arrecadar as verbas e não repassá-las ao órgão, causando um dano aos cofres
públicos de mais de R$ 5 milhões.

 
Ambos também deixaram de apresentar demonstrações contábeis do órgão ou apresentaram documentos com vícios e
irregularidades.

 
Ficou comprovado, ainda, que Lidiane Leite da Silva admitiu, na Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social do
Município (RPPS), os servidores comissionados Gilvanildo Silva Mendanha e Manoel Luiz da Costa, em cargos que não
estavam previstos na estrutura administrativa do referido órgão, em discrepância com as leis administrativas.

 
As irregularidades configuraram atos de improbidade administrativa previstos na Lei n° 8.249/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).

 
Sobre as nomeações ilegais, o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira afirmou: “Não resta dúvida de que os atos
praticados pela requerida Lidiane Leite deixaram a desejar no que concerne aos quesitos legalidade, finalidade e moralidade,
mormente o fato de que tais contratações não respeitaram os cargos existentes, com o único intuito de colocar seus
apadrinhados em órgãos públicos”.

 
Penalidades
Ambos foram condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos para Antonio
Roque e cinco anos para Lidiane Leite e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos. A multa civil deverá ser revertida em favor do município de Bom Jardim.
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TJMA lança consulta sobre uso adequado dos recursos hídricos no âmbito do
Judiciário
20/03/2020 02:32:35

Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, o Núcleo de Gestão Socioambiental do
Tribunal de Justiça do Maranhão lança consulta para que servidores e magistrados possam enviar sugerir sobre
melhor uso dos recursos hídricos no Judiciário maranhense, conforme realidade da comarca e unidade de
trabalho. As informações podem ser encaminhadas para o e-mail socioambiental@tjma.jus.br.
A proposta busca encontrar soluções que possibilitem o uso eficiente da água, como forma de evitar o
desperdício e promover o uso adequado desse recurso natural que é imprescindível para a humanidade e todo o
meio ambiente.

USO RACIONAL

O acompanhamento mensal do consumo de água das unidades judiciais e administrativas por valor e volume é
uma das ferramentas utilizadas pelo Núcleo Socioambiental para nortear medidas para o uso racional e redução
do consumo da água. Trabalho feito em parceria com a Diretoria Financeira, por meio da Divisão de Análise e
Fatura.

A proposta é que os dados possam subsidiar os gestores na tomada de decisão sobre o uso e gastos com água
na sua unidade, a exemplo de outros consumos que também são acompanhados de forma mensal e anual pelo
Núcleo com o apoio dos setores.

SUSTENTABILIDADE

O Plano de Logística Sustentável do TJMA é uma das formas de acompanhamento das metas e indicadores para
o uso eficiente da água. A Comissão Gestora do PLS é formada por representantes dos setores estratégicos e
presidida pelo desembargador Jorge Rachid.

Mais informações sobre as sugestões referentes ao uso eficiente da água no Judiciário maranhense, favor ligar
para o Núcleo Socioambiental: (98) 3198-4361.
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TJMA suspende edital de convocação de candidatos aprovados em
concurso público

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Joaquim Figueiredo, considerando as
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), suspendeu, nesta
quarta-feira (18), por meio da Portaria TJ nº. 11092020, o Edital de Convocação (EDT-GP-102020) dos
candidatos aprovados e classificados no Concurso Público de Nível Superior e Médio para o Poder Judiciário do
Estado do Maranhão - Edital nº 3/2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 16/03/2020, e os atos
decorrentes dele, tais como nomeação, apresentação de documentos e exames, avaliação psicológica, audiência
pública, programa de ambientação e treinamento, posse e exercício, até ulterior deliberação. (Ascom TJMA)


