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Mário Lobão segue comandando diretoria-geral do TJ

O bacharel em Direito Mário Lobão vai continuar como diretor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão (TJMA). Com quase 10 anos de vida pública, ele permanece no cargo com o compromisso de cumprir
as metas já traçadas na gestão do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, para o biênio 2020 a
2022.

Com vasta experiência de atuação no Judiciário maranhense, Mário Lobão diz que pretende continuar
contribuindo com novas ideias à administração. Não é de hoje que ele tem bilhante contribuição à Corte de
Justiça. No biênio 2013-2014, foi chefe de gabinete da Corregedoria Geral da Justiça, realizando um importante
trabalho na aprimoração do diálogo entre sociedade e Poder Judiciário.

Em seguinda, no biênio 2016 a 2017, foi chefe de gabinete do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Assumiu o cargo de diretor-geral do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, para o biênio 2018-2019, durante
a gestão do presidente desembargador Joaquim Figueiredo.

POSSE DA NOVA DIRETORIA
A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.

Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, os
desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse – realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online – considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.

QUEM É ELE?                         
Mário Lobão Carvalho possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2009), com
pós-graduação (MBA) em Direito Tributário pela Faculdade Getúlio Vargas (2011). O diretor do TJ também tem
pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal do Maranhão (2016).

Em 2018, foi condecorado com o titulo de Doutor Honoris Cause em Ciências Jurídicas pela Emill Brunner
University. Seu atuação no judiciário começo como chefe de Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça (biênio
2013-2014). Em seguida, foi chefe de Gabinete do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (biênio
2016-2017) e Diretor-geral do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão (biênio 2018-2019).
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PREVIDÊNCIA | Judiciário de Pedreiras condena INSS a pagar
pensão por morte a viúvo de 101 anos

A 1ª Vara de Pedreiras condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar pensão vitalícia por
morte a idoso de 101 anos, devido ao falecimento de sua companheira de união estável por 52 anos, com efeitos
a partir da data do óbito. Como se trata de beneficiário maior de 80 (oitenta) anos de idade, o INSS deverá
proceder à imediata implantação do benefício, a partir da folha de benefício do mês seguinte à intimação. Por
se tratar de interesse de idoso, o processo teve direito à prioridade de tramitação. A ação foi proposta no dia 19
de fevereiro deste ano; a contestação foi apresentada no dia 13 de abril, com réplica no dia 15 do mesmo mês, e
a sentença da Justiça foi emitida em 16 de abril, em menos de dois meses da propositura da ação.

A sentença de autoria do juiz Marco Adriano Ramos Fonsêca (1ª Vara), atendeu a pedido do idoso nos autos da
“Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte”, em desfavor do INSS, com
base no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, na Lei 13.135/2015 e nos artigos
5º, inciso LV, e 201, da Constituição Federal, dentre outros.

O autor da ação relatou que conviveu em regime de união estável com a segurada por 52 anos, conforme
sentença de reconhecimento de união estável anexada os autos. Com o falecimento da companheira no dia
26/05/2019, o viúvo requereu administrativamente o recebimento do benefício da pensão por morte, mas o
INSS indeferiu o pedido alegando a ausência de comprovação da condição de dependente. Após citado no
processo, o INSS apresentou contestação alegando a inadequação do pedido, “por não preencher os requisitos
legais para obtenção do benefício”.

PENSÃO POR MORTE - Na fundamentação da sentença, o juiz informa que para ser concedido o benefício de
pensão por morte, de fato, é necessário o preenchimento de seus pressupostos básicos, como a condição de
segurado do falecido instituidor do benefício e a condição de dependente da pessoa requerente.

Com a nova alteração legislativa trazida pela lei 13.135/2015, no caso de pensão por morte para
cônjuge/companheiro, é preciso demonstrar que o segurado tenha feito, no mínimo, 18 contribuições à
previdência, salvo exceções previstas em lei, e que o casamento ou união tenha mais de dois anos de duração. É
necessária, também, a prova do óbito e da qualidade de segurado, e, ainda, a condição de dependente, em
relação ao instituidor da pensão, de quem reclama o benefício.

Neste sentido, o juiz constatou que todos os requisitos são favoráveis ao o viúvo. A morte da companheira do
idoso ocorreu em 26.05.2019, sendo comprovado por meio da certidão de óbito. A falecida recebia benefício
previdenciário, fato que comprova a sua condição de segurada da Previdência Social, quando da sua morte.

A parte autora também comprovou o vínculo de união estável e, consequentemente, sua condição de
dependente da falecida, sendo presumida a prova de sua dependência econômica. Quanto à demonstração de
que a segurada efetuou 18 contribuições à previdência, esse requisito ficou demonstrado, visto que a falecida
era beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição, fato que não foi impugnado pelo INSS.

Por fim, o juiz entendeu que a parte requerente faz jus ao recebimento de pensão por morte de forma vitalícia



conforme a Lei 8.213/91, em seu artigo 77, parágrafo 2°, “c”, número 6. Conforme a sentença, a concessão do
benefício deverá retroagir à data do falecimento da segurada (26/05/2019), nos moldes dos regramentos
vigentes à época do óbito (artigo 74, incisos I e II da Lei nº 8.213/91), com o pagamento das parcelas vencidas
com juros e correção monetária.

A Procuradoria do INSS deverá cumprida essa obrigação no prazo assinalado na sentença, independentemente
da suspensão dos prazos processuais pela Resolução CNJ 313/2020 - por se tratar de benefício de caráter
alimentício.
 
TJMA
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Nova Mesa Diretora do TJ-MA tomará posse em sessão por
videoconferência

A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.

Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, os
desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse – realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online – considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.
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JUSTIÇA MANDA PREFEITO DE TUNTUM CONVOCAR APROVADOS
EM CONCURSO

A ação encontrava-se pronta para decisão há 30 dias e gerava expectativa nos aprovados no concurso de
Tuntum. Dois após a publicação da matéria(20 de abril) o juiz Raniel Barbosa decidiu. O Juiz Raniel Barbosa
titular da primeira vara da Comarca de Tuntum atendeu pedido do Ministério Público em forma de liminar e,
determinou, ao prefeito Tema que convoque e dê posse em 45 dias para todos os aprovados no concurso público
daquele município, realizado no início de 2019. Segundo o Ministério Público, a gestão do prefeito Tema
provoca embaraços para convocação dos aprovados, enquanto isso, Tema realiza contratos com pessoas sem
passar pelo crivo de concurso público. No início da noite desta segunda-feira(20), o magistrado emitiu sua
decisão socorrendo os aprovados no certame de Tuntum e, deu prazo, de 45 dias para que o prefeito Tema
convoque e emposse. Em um trecho de sua decisão, o juiz Raniel Barbosa afirma que a gestão do prefeito Tema
sequer justificou a emergencialidade das contratações temporárias, como também, não enviou ao magistrado a
quantidade de contratados que atualmente abarrotam a folha de pagamento daquela prefeitura. O juiz disse
ainda que, existem, servidores contratados que se encontram no serviço público há quase uma década. “No
caso sub examen, percebe-se que o requerido não justificou a emergencialidade das contratações temporárias
(manifestação id 29357720), não acostando sequer os contratos e o instrumento legal autorizador. A seu turno,
os documentos que escoram o inquérito nº. 000013-057/2020 revelam que: a) a Administração Pública
municipal desconhece a quantidade de servidores temporários; b) há servidores temporários que estão no
serviço público municipal há quase 01 (uma) década”, disse o magistrado. Raniel Barbosa destaca ainda em sua
decisão que, a prática da contratação temporária praticada pela gestão do prefeito Tema em Tuntum vem
provocando precariedade dos serviços públicos. Disse ainda que tais contratações estão em um verdadeiro
divorcio com aquilo que determina a Constituição Federal e revela a falta de prioridade da Administração
Pública, onde a prevalência, é de impressões políticas contrariando regras fundamentais. “Tais constatações
permitem a compreensão de que o instituto da contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, está
sendo empregada pelo requerido como forma de precarização dos serviços públicos. Divorciada do contorno
constitucional cominado no art. 37, IX, da CF, as contratações temporárias revelam falta de prioridade da
Administração Pública, bem como prevalência de impressões políticas em detrimento da regra fundamental do
concurso”, disse o juiz Raniel Barbosa. O magistrado proibiu ainda o prefeito Tema de contratar pessoas, salvo
se não houver aprovados no concurso, ou seja, Tema só poderá contratar após convocar todos os aprovados e
excedentes. Caso o gestor não compra a decisão em 45 dias, sofrerá multa diária que varia de 5 mil a 150 mil
reais. “Ante o exposto, com adarga no art. 12 da Lei nº.  7.347/85; e arts. 300 e segs. do CPC, DEFIRO, em
parte, o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar ao requerido: 1) que, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, proceda à NOMEAÇÃO dos candidatos aprovados dentro do número de vagas (ref.
ao concurso público Edital nº. 001/19 e resultado final homologado pelo decreto nº. 007/19), no limite e em
substituição às contratações temporárias realizadas após a homologação do resultado final do concurso –
11.09.2019, observado o órgão de lotação; e 2) que se ABSTENHA de promover novas contratações
temporárias/precárias, salvo se não houver candidato aprovado em concurso para a respectiva área e
respeitados os critérios previstos no art. 37, IX, da CF. Ao final do prazo assinalado, deve o requerido
comprovar nos autos o cumprimento integral da ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), limitada a 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade cível
e criminal”, concluiu Raniel Barros em sua decisão.
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Posse da Nova Diretoria do TJ será através de Vídeoconferência

A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.

Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, os
desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse - realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online - considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.
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Posse da Mesa Diretora do TJ será realizada por videoconferência

A nova Mesa Diretora que vai comandar o Poder Judiciário maranhense no biênio (abril de 2020 a abril de 2022)
tomará posse em sessão solene, pelo sistema de videoconferência, transmitida ao vivo pelo canal oficial do
TJMA no Youtube (youtube/tjmaoficial) e pela Rádio Web Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (24), a partir
das 10h.

Serão empossados pelo atual presidente da Corte estadual, desembargador Joaquim Figueiredo, os
desembargadores Lourival Serejo (presidente), José Bernardo Rodrigues (vice-presidente) e Paulo Velten
(corregedor-geral de Justiça).

A solenidade de posse - realizada por videoconferência e veiculada ao vivo online - considera as medidas
preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia mundial do
novo coronavírus. A medida possui o ineditismo de ampliar o acesso à população maranhense e mundial de
poder acompanhar ao vivo o ato solene de grande relevância da Justiça estadual.
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TJ escolhe 3 advogados para compor lista tríplice para vaga de juiz
eleitoral do TRE

20/04/2020 20:00:24

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão elegeram nesta quarta-feira (15), em sessão plenária
administrativa por videoconferência, os 3 advogados maranhenses que comporão a lista tríplice do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão para a vaga de Gustavo Vilas Boas, cujo biênio como membro efetivo da Corte
encerra dia 29 de maio.

Camila Rose Ewerton Ferro Ramos recebeu 23 votos, seguida de Roberto Charles de Menezes Dias (19) e Luís
Eduardo Franco Bouéres (16).

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, parabenizou os concorrentes, ressaltando o
trabalho ético desenvolvido pelo advogado Gustavo Vilas Boas no âmbito eleitoral. "A seriedade, a ética e a
moral são fatores primordiais para o exercício do cargo jurídico", registrou.

Além dos eleitos para a lista tríplice, participaram como candidatos os advogados Thiago Brhanner Garcês
Costa (14 votos), Adolfo Silva Fonseca (9) e Fernando Antonio da Silva Ferreira (9).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
22/04/2020 - BLOG EDUARDO ERICEIRA 
POSITIVA
PREVIDÊNCIA: Judiciário de Pedreiras condena INSS a pagar pensão por morte a viúvo de 101 anos 

Pag.: 8

PREVIDÊNCIA: Judiciário de Pedreiras condena INSS a pagar
pensão por morte a viúvo de 101 anos

 

A 1ª Vara de Pedreiras condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar pensão vitalícia por
morte a idoso de 101 anos, devido ao falecimento de sua companheira de união estável por 52 anos, com efeitos
a partir da data do óbito. Como se trata de beneficiário maior de 80 (oitenta) anos de idade, o INSS deverá
proceder à imediata implantação do benefício, a partir da folha de benefício do mês seguinte à intimação. Por
se tratar de interesse de idoso, o processo teve direito à prioridade de tramitação. A ação foi proposta no dia 19
de fevereiro deste ano; a contestação foi apresentada no dia 13 de abril, com réplica no dia 15 do mesmo mês, e
a sentença da Justiça foi emitida em 16 de abril, em menos de dois meses da propositura da ação.
A sentença de autoria do juiz Marco Adriano Ramos Fonsêca (1ª Vara), atendeu a pedido do idoso nos autos da
“Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte”, em desfavor do INSS, com
base no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, na Lei 13.135/2015 e nos artigos
5º, inciso LV, e 201, da Constituição Federal, dentre outros.
O autor da ação relatou que conviveu em regime de união estável com a segurada por 52 anos, conforme
sentença de reconhecimento de união estável anexada os autos. Com o falecimento da companheira no dia
26/05/2019, o viúvo requereu administrativamente o recebimento do benefício da pensão por morte, mas o
INSS indeferiu o pedido alegando a ausência de comprovação da condição de dependente. Após citado no
processo, o INSS apresentou contestação alegando a inadequação do pedido, “por não preencher os requisitos
legais para obtenção do benefício”.
PENSÃO POR MORTE - Na fundamentação da sentença, o juiz informa que para ser concedido o benefício de
pensão por morte, de fato, é necessário o preenchimento de seus pressupostos básicos, como a condição de
segurado do falecido instituidor do benefício e a condição de dependente da pessoa requerente.
Com a nova alteração legislativa trazida pela lei 13.135/2015, no caso de pensão por morte para
cônjuge/companheiro, é preciso demonstrar que o segurado tenha feito, no mínimo, 18 contribuições à
previdência, salvo exceções previstas em lei, e que o casamento ou união tenha mais de dois anos de duração. É
necessária, também, a prova do óbito e da qualidade de segurado, e, ainda, a condição de dependente, em
relação ao instituidor da pensão, de quem reclama o benefício.
Neste sentido, o juiz constatou que todos os requisitos são favoráveis ao o viúvo. A morte da companheira do
idoso ocorreu em 26.05.2019, sendo comprovado por meio da certidão de óbito. A falecida recebia benefício
previdenciário, fato que comprova a sua condição de segurada da Previdência Social, quando da sua morte.
A parte autora também comprovou o vínculo de união estável e, consequentemente, sua condição de
dependente da falecida, sendo presumida a prova de sua dependência econômica. Quanto à demonstração de
que a segurada efetuou 18 contribuições à previdência, esse requisito ficou demonstrado, visto que a falecida
era beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição, fato que não foi impugnado pelo INSS.
Por fim, o juiz entendeu que a parte requerente faz jus ao recebimento de pensão por morte de forma vitalícia
conforme a Lei 8.213/91, em seu artigo 77, parágrafo 2°, “c”, número 6. Conforme a sentença, a concessão do
benefício deverá retroagir à data do falecimento da segurada (26/05/2019), nos moldes dos regramentos
vigentes à época do óbito (artigo 74, incisos I e II da Lei nº 8.213/91), com o pagamento das parcelas vencidas
com juros e correção monetária.
A Procuradoria do INSS deverá cumprida essa obrigação no prazo assinalado na sentença, independentemente
da suspensão dos prazos processuais pela Resolução CNJ 313/2020 - por se tratar de benefício de caráter
alimentício.
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PLENO: TJMA suspende lei municipal de Vargem Grande para
redução de jornada de trabalho de enfermeiros e técnicos

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu, por medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade, a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, que visava alterar a jornada de trabalho
para as categorias de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e atendentes de enfermagem, para trinta
horas semanais.
A lei municipal – de iniciativa da Câmara de Vereadores de Vargem Grande – teve seu projeto de lei vetado pelo
prefeito José Carlos de Oliveira Bastos. Após o impedimento do Executivo municipal, o veto foi derrubado pelo
Legislativo, importando em “flagrante inconstitucionalidade”.
Para a relatora do processo, desembargadora Graças Duarte, “analisando os requisitos essenciais e os
documentos anexados, verifica-se que a Lei Municipal nº. 652/2019 tem como objeto o tratamento de matéria
privativa do Poder Executivo, cuja iniciativa lhe é afeta”.
A relatora entendeu que a lei municipal se encontra com “claro vício de iniciativa” e que viola frontalmente a
Constituição Federal (artigo 61), a Constituição Estadual (artigo 158, inciso I) e a Lei Orgânica do Município
(artigo 47).
Nos autos do processo, o prefeito municipal alega que “vetou o projeto de lei nº 002/2019, sendo que o
Legislativo derrubou o veto, mesmo em franca inconstitucionalidade, uma vez que derivou de iniciativa
parlamentar, o que importou na intervenção na autonomia administrativa do Poder Executivo, posto que
resultou na violação ao princípio constitucional da separação de poderes”.
LEI MUNICIPAL SUSPENSA
Segundo a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, a jornada de trabalho dos cargos de auxiliar e
atendente de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, integrantes da administração pública direta e
indireta municipal, não deveria exceder a seis horas diárias e a trinta horas semanais.
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Tribunal de Justiça derruba lei da Câmara de Vargem Grande sobre
jornada de enfermeiros

por Aquiles Emir -22 de abril de 2020019
   

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu, por medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade, a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, que visava alterar a jornada de trabalho
para as categorias de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e atendentes de enfermagem, para trinta
horas semanais.

A lei municipal – de iniciativa da Câmara de Vereadores de Vargem Grande – teve seu projeto de lei vetado pelo
prefeito José Carlos de Oliveira Bastos. Após o impedimento do Executivo municipal, o veto foi derrubado pelo
Legislativo, importando em “flagrante inconstitucionalidade”.

Para a relatora do processo, desembargadora Graças Duarte, “analisando os requisitos essenciais e os
documentos anexados, verifica-se que a Lei Municipal nº. 652/2019 tem como objeto o tratamento de matéria
privativa do Poder Executivo, cuja iniciativa lhe é afeta”.

A relatora entendeu que a lei municipal se encontra com “claro vício de iniciativa” e que viola frontalmente a
Constituição Federal (artigo 61), a Constituição Estadual (artigo 158, inciso I) e a Lei Orgânica do Município
(artigo 47).

Nos autos do processo, o prefeito municipal alega que “vetou o projeto de lei nº 002/2019, sendo que o
Legislativo derrubou o veto, mesmo em franca inconstitucionalidade, uma vez que derivou de iniciativa
parlamentar, o que importou na intervenção na autonomia administrativa do Poder Executivo, posto que
resultou na violação ao princípio constitucional da separação de poderes”.

Leia Municipal Suspensa –  Segundo a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, a jornada de trabalho dos
cargos de auxiliar e atendente de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, integrantes da
administração pública direta e indireta municipal, não deveria exceder a seis horas diárias e a trinta horas
semanais.

Processo nº 0808656-93.2019.8.10.0000
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QUARENTENA: Vara da Infância e Juventude altera funcionamento
dos postos de atendimento do comissariado em São Luís

 

A Vara da Infância e Juventude da Ilha de São Luís alterou o funcionamento dos postos de comissariado para o
atendimento à população, durante a vigência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Coronavírus (COVID-19), adotadas pelo Poder Judiciário do Maranhão, até 30 de abril de 2020.
De acordo com a Portaria nº 1126/2020, assinada em 18 de abril pelo juiz José Américo Abreu, titular da vara,
ficam suspensas as atividades do Posto de Atendimento da Ponta da Espera e os comissários serão remanejados
pela unidade, de acordo com a necessidade do serviço.
O posto de atendimento do Aeroporto Marechal Cunha Machado passa a funcionar em regime de revezamento
de comissários no horário das 11h às 17h, tendo em vista o maior fluxo de vôos nesse horário, o que reclama
diariamente soluções de problemas relativos a viagens nacionais.
Nos postos do Fórum do Calhau (Des. Sarney Costa) e Anjo da Guarda (Ferrovia), os coordenadores elaborarão
escala de revezamento.
Durante a quarentena, a secretaria judicial solicitará os equipamentos de proteção individual, tais como
máscaras, luvas e material descartável para utilização dos comissários no trabalho nos postos de atendimento.
MANDADOS JUDICIAIS – Anda de acordo com a decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude, fica proibida a
expedição de mandados em processos judiciais enquanto perdurar os efeitos das medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo Coronavírus. Os mandados já expedidos que não sejam de natureza urgente deverão
ser devidamente certificados e devolvidos para posterior cumprimento, quando cessarem as medidas
preventivas.
“Não se incluem na vedação as ordens judiciais consideradas urgentes, e aquelas cujo cumprimento imediato
seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou
a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça”, diz a
portaria da vara.
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MP anuncia que CNJ invalidou normas de Provimento da CGJ-MA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) invalidou as disposições do Provimento nº 13/2020, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, que previam a possibilidade de realização de audiências
presenciais e encaminhamento de autos físicos durante o período de pandemia do novo coronavírus (art. 4º,
caput, §3º e art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 13/2020).

A informação é do Ministério Público do Maranhão (MPMA).

A decisão, proferida em caráter liminar, é do conselheiro André Godinho. O membro do CNJ reconheceu o pleito
do MPMA com objetivo de proibir a prática de atos processuais presencialmente, garantindo a remessa dos
autos eletrônicos e digitalizados enquanto durar a situação de emergência em saúde pública (saiba mais).

O representante do CNJ destacou, em sua decisão, que o órgão, por meio da Resolução CNJ nº 313/2020,
estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, o regime de plantão extraordinário para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, evitar o contágio pela Covid-19 e garantir o acesso à Justiça no período
emergencial.

Godinho enfatizou, ainda, que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o mesmo intuito de
preservação da continuidade do serviço público, editou a Resolução CNMP nº210, suspendendo atos que exijam
a presença física de membros e servidores do Ministério Público, dentre outras medidas.

“Constata-se que tanto o CNJ quanto o CNMP buscaram adotar providências voltadas à proteção da vida e da
integridade física dos operadores do sistema de justiça, dos prestadores de serviços, dos jurisdicionados e de
outros atores da rotina judiciária. Ao mesmo tempo, tiveram o cuidado de sinalizar a continuidade das
atividades, dada sua essencialidade, a partir da adoção dos meios e recursos tecnológicos disponíveis”, afirmou
André Godinho.

Além disso, na avaliação do conselheiro, este é um peculiar momento histórico no qual a população brasileira
está lidando com um agente infeccioso com alto potencial de contágio e altas taxas de mortalidade entre
pessoas do grupo de risco, necessitando o “uso mais eficaz possível de todos os recursos humanos, materiais e
tecnológicos que estejam à disposição”.

“A mencionada inviabilidade técnica e de pessoal apresentada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Maranhão não pode ser utilizada, neste momento de crise gravíssima na saúde pública, para impor a
movimentação de autos físicos entre instituições, com os riscos de contaminação daí decorrentes”, destacou, na
decisão, Godinho.

Ainda segundo o Relator, “restou demonstrado nestes autos que algumas das Varas Criminais do estado do
Maranhão, bem gerenciadas no tocante à distribuição dos recursos que lhe estão disponíveis, vem conseguindo
promover a tramitação dos processos judiciais por meios eletrônicos, inclusive no que diz respeito às intimações
pessoais do Ministério Público por malote digital”



Para o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, a decisão liminar do CNJ é acertada ao
privilegiar a vida, uma vez que a possibilidade de audiências presenciais envolvendo vítimas, testemunhas e
réus, e o transporte de autos físicos, potenciais condutores do vírus colocaria sob ameaça a saúde e a vida não
apenas de membros e servidores da instituição, como da sociedade como um todo. “O isolamento social tem se
mostrado a única alternativa para conter a propagação deste vírus. O Ministério Público continua trabalhando
para defender a sociedade e garantir o direito à saúde e o direito mais primordial: o direito à vida. Temos
trabalhado 24 horas por dia para garantir a defesa dos direitos e garantias da sociedade maranhense”.

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão (Sindsemp) e a Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), na condição de terceiros interessados, também
ingressaram no Procedimento de Controle Administrativo de iniciativa do procurador-geral de justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho, para resguardar os interesses de membros e servidores do MPMA.
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Justiça determina a Shopping da Ilha suspender aluguel de lojistas
afetados pela quarentena

 

Oito lojistas estabelecidos no Shopping da Ilha, em São Luís, tiveram decisão favorável da 7ª Vara Cível de São
Luís, onde ingressaram com ação para que tenham aluguel suspenso, taxa de condomínio reduzida, suspensão
do 13º da taxa condominial este ano, dentre outras reivindicações, por estarem com negócios fragilizados pela
interrupção de suas atividades.

A autora da ação é a advogada Ana Cristina Brandão, que argumenta não haver dúvidas de que estes
comerciantes foram pegos de surpresa pela pandemia, ainda que esta fosse previsível para a comunidade
científica.

Os shopping centers de São Luís estão proibidos de funcionar no Maranhão desde o dia 16 de março quando o
governador Flávio Dino (PCdoB) baixou decreto proibindo a abertura de suas lojas, cinemas e praça de
alimentação. A proibição foi ratificada semana passada, quando os empresários esperavam uma flexibilização
das medidas.

Foram beneficiadas pela decisão do juiz José Brígido da Silva Lages, ADR Alimentos, ADT Food Alimentos, Baby
Store, M & J Ribeiro dos Santos Comércio Ltda., Rondney G. Melo Serviços Marítimos, S & A Comércio e
Serviços e a R.C. Costa Lobo Ferreira.

A elas foi concedida a suspensão de todas as obrigações pecuniárias do contrato de locação com o shopping
center, incluindo pagamento de aluguel. redução do condomínio, isenção do pagamento do 13º aluguel do ano
de 2020 e isenção do fundo de promoção e propaganda, “enquanto perdurarem as determinações de suspensão
das atividades e restrição à circulação de pessoas advindas da pandemia COVID19; e período subsequente”.

Advogada Ana Cristina Brandão é autora da ação
Em sua decisão, o magistrado ressalta que “a pandemia poderia até ser previsível para estudiosos e parte da
comunidade científica, mas suas consequências são imprevisíveis, quanto a gravidade, consequências e duração.
Com isso, o Estado do Maranhão emitiu decreto primeiramente diminuindo o funcionamento dos
estabelecimentos de Shopping Center e a posteriori entendeu por suspender as atividades, segundo seu
entendimento, com o intuito de diminuir a aglomeração de cidadãos em um mesmo local, seguindo os passos da
Organização Mundial de Saúde – OMS, que se revelou muito confusa, desorientada e insegura na medida em
que afirmou que o coronavírus não era transmitido entre humanos, o que possibilitou uma maior proliferação da
praga; entendimento albergado e seguido pelo Ministério da Saúde do Brasil”.

José Lages embasa sua decisão no art. 393 do Código de Processo Civil, que diz: “O devedor não responde pelos
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado”.



Ele ressalta ainda que durante o período em que estiveram com suas atividades suspensas, as empresas autoras
e demais lojas dos shopping centers “não gozarão de nenhum dos benefícios previstos no contrato original e,
ainda, ficarão impossibilitadas de auferir qualquer rendimento, afastando assim a responsabilidade contratual
firmada a priori entre as partes”.

O juiz dá prazo de 48 horas para o Shopping da Ilha cumpra a sua decisão, que pode ser acompanhada na
íntegra a Decisão.
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TJMA suspende lei municipal de Vargem Grande para redução de
jornada de trabalho de enfermeiros e técnicos

 

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu, por medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade, a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, que visava alterar a jornada de trabalho
para as categorias de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e atendentes de enfermagem, para trinta
horas semanais.

A lei municipal – de iniciativa da Câmara de Vereadores de Vargem Grande – teve seu projeto de lei vetado pelo
prefeito José Carlos de Oliveira Bastos. Após o impedimento do Executivo municipal, o veto foi derrubado pelo
Legislativo, importando em “flagrante inconstitucionalidade”.

Para a relatora do processo, desembargadora Graças Duarte, “analisando os requisitos essenciais e os
documentos anexados, verifica-se que a Lei Municipal nº. 652/2019 tem como objeto o tratamento de matéria
privativa do Poder Executivo, cuja iniciativa lhe é afeta”.

A relatora entendeu que a lei municipal se encontra com “claro vício de iniciativa” e que viola frontalmente a
Constituição Federal (artigo 61), a Constituição Estadual (artigo 158, inciso I) e a Lei Orgânica do Município
(artigo 47).

Nos autos do processo, o prefeito municipal alega que “vetou o projeto de lei nº 002/2019, sendo que o
Legislativo derrubou o veto, mesmo em franca inconstitucionalidade, uma vez que derivou de iniciativa
parlamentar, o que importou na intervenção na autonomia administrativa do Poder Executivo, posto que
resultou na violação ao princípio constitucional da separação de poderes”.

LEI MUNICIPAL SUSPENSA

Segundo a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, a jornada de trabalho dos cargos de auxiliar e
atendente de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, integrantes da administração pública direta e
indireta municipal, não deveria exceder a seis horas diárias e a trinta horas semanais.
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PREVIDÊNCIA | Judiciário de Pedreiras condena INSS a pagar
pensão por morte a viúvo de 101 anos

A 1ª Vara de Pedreiras condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar pensão vitalícia por
morte a idoso de 101 anos, devido ao falecimento de sua companheira de união estável por 52 anos, com efeitos
a partir da data do óbito.

Como se trata de beneficiário maior de 80 (oitenta) anos de idade, o INSS deverá proceder à imediata
implantação do benefício, a partir da folha de benefício do mês seguinte à intimação. Por se tratar de interesse
de idoso, o processo teve direito à prioridade de tramitação.

A ação foi proposta no dia 19 de fevereiro deste ano; a contestação foi apresentada no dia 13 de abril, com
réplica no dia 15 do mesmo mês, e a sentença da Justiça foi emitida em 16 de abril, em menos de dois meses da
propositura da ação.

A sentença de autoria do juiz Marco Adriano Ramos Fonsêca (1ª Vara), atendeu a pedido do idoso nos autos da
“Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte”, em desfavor do INSS, com
base no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, na Lei 13.135/2015 e nos artigos
5º, inciso LV, e 201, da Constituição Federal, dentre outros.

O autor da ação relatou que conviveu em regime de união estável com a segurada por 52 anos, conforme
sentença de reconhecimento de união estável anexada os autos. Com o falecimento da companheira no dia
26/05/2019, o viúvo requereu administrativamente o recebimento do benefício da pensão por morte, mas o
INSS indeferiu o pedido alegando a ausência de comprovação da condição de dependente. Após citado no
processo, o INSS apresentou contestação alegando a inadequação do pedido, “por não preencher os requisitos
legais para obtenção do benefício”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
22/04/2020 - SITE CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR) 
POSITIVA
TJ-MA está entre os 20 tribunais mais produtivos em tempos de pandemia

Pag.: 16

TJ-MA está entre os 20 tribunais mais produtivos em tempos de
pandemia

22 de abril de 2020, 20h34

Levantamento do Conselho Nacional De Justiça sobre a produtividade semanal do Poder Judiciário no regime do
teletrabalho em razão do avanço da Covid-19 no país aponta o Tribunal de Justiça do Maranhão entre os 20
mais bem posicionados.

Segundo os dados coletados entre 16 de março e 16 de abril, o TJ-MA teve 872 mil movimentações, dentre
73.898.937 de movimentos realizados no período no Brasil.

A corte maranhense ocupa a 19ª posição em despachos, com um número de 74.735, de um total de 4.890.457.
Em número de sentenças e acórdãos, o TJ-MA teve 31.097, de um total nacional de 1.871.322. E no total de
decisões, o tribunal maranhense é o 23º colocado, com 30.714 decisões, de 3.089.437, em todo o território
nacional.
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Tribunal de Justiça do Maranhão começa a julgar processos
judiciais em sessão online

Medida foi tomada em virtude da necessidade de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) deverão julgar 20 processos judiciais em
sessão plenária jurisdicional por videoconferência, nesta quarta-feira (22). As agendas da sessão são compostas
- entre as pautas de processos físicos e eletrônicos - por mandados de segurança, agravos internos, embargos
de declaração, medida cautelar, entre outros.

A sessão plenária do Tribunal de Justiça – segunda a ser realizada por videoconferência pela Corte estadual –
será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJMA no YouTube.

A medida atende à Resolução GP – 222020, assinada pelo presidente do TJMA, desembargador Joaquim
Figueiredo, que permite o uso de videoconferência para realização das sessões de julgamento do Tribunal, em
razão da excepcionalidade gerada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, que causa a doença
Covid-19.

A realização de sessões por videoconferência do Poder Judiciário do Maranhão é regulamentada pela Portaria
DG – 22020, na qual os interessados podem conhecer os programas para computadores e aplicativos para
dispositivos móveis necessários, além dos procedimentos para pedido de sustentação oral e participação da
sessão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
22/04/2020 - SITE IMIRANTE.COM 
POSITIVA
Jornalistas, admiradores e amigos lamentam morte de Roberto Fernandes

Pag.: 18

Jornalistas, admiradores e amigos lamentam morte de Roberto
Fernandes

O jornalista morreu nessa terça-feira (21), em um hospital da capital maranhense.
IMIRANTE.COM
22/04/2020 às 16h00

SÃO LUÍS - As homenagem ao jornalista Roberto Fernandes, que faleceu nessa terça-feira (21), continuam
sendo divulgadas por amigos, admiradores e colegas de profissão. Uma das principais referências do jornalismo
maranhense, Roberto faleceu devido a complicações causadas pelo novo coronavírus aos 61 anos, na capital
maranhense.

O jornalista entrou para o Grupo Mirante há 21 anos e apresentou por 20 anos o programa Ponto Final, da
Rádio Mirante AM. Ele também trabalhou como comentarista no quadro de política do Bom Dia Mirante, na TV
Mirante e foi um nome reconhecido no setor esportivo do Maranhão. Veja abaixo algumas das homenagens
feitas em luto ao comunicador:

 

 

Felipe Camarão, secretário de Educação do Maranhão:

Felipe Camarão
?
@FelipeCCamarao
Lamento profundamente a partida do pai, marido, amigo, ex aluno, jornalista e motense Roberto Fernandes.
Que Deus o receba bem e conforte seus familiares.

223
17:28 - 21 de abr de 2020
Informações e privacidade no Twitter Ads
23 pessoas estão falando sobre isso

 

[...]

 



Marco Aurélio Barreto Marques, Juiz de Direito

Com consternação e pesar, recebemos a triste notícia do falecimento do jornalista Roberto Fernandes, nesta
terça-feira, vítima de coronavírus.

A morte tirou deste estado um dos melhores jornalistas da atualidade, cuja responsabilidade e apuro com os
princípios do bom jornalismo eram marcas registradas da sua profícua trajetória profissional.

Sua capacidade analítica e seriedade, sem nunca perder o humor, cativaram seus leitores, ouvintes e
telespectadores, que davam a ele licença para entrar em suas vidas levando informação de qualidade
diariamente na TV MIRANTE.

Seu legado de trabalho, certamente, será lembrado ainda por muitas gerações e merece o nosso respeito e
admiração.

Solidarizamo-nos com a família, amigos e colegas de trabalho por esta perda irreparável.

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (SINDJUS-MA)

Em nome de todos os servidores do judiciário, de cuja história Roberto Fernandes também fez parte, queremos
nesse momento de perda e dor, expressar nossa solidariedade aos seus familiares. Roberto fará muita falta e
terá sempre um lugar cativo em nossas memórias, em nossos corações e em nossa história.

Anibal Lins, presidente do Sindjus.

CONTINUE LENDO EM
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TJ do Maranhão deve julgar 20 processos em sessão virtual

Sessão incluirá, entre as pautas física e eletrônica, mandados de segurança e outras modalidades
Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) deverão julgar 20 processos judiciais em
sessão plenária jurisdicional por videoconferência, nesta quarta-feira, 22. As agendas da sessão são compostas -
entre as pautas física e eletrônica - por mandados de segurança, agravos internos, embargos de declaração,
medida cautelar, entre outros.

A sessão plenária do Tribunal de Justiça – segunda a ser realizada por videoconferência pela Corte estadual –
será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJMA no You Tube (youtube/tjmaoficial), com início às 9h.A
medida atende à Resolução GP – 222020, assinada “ad referendum” pelo presidente do TJMA, desembargador
Joaquim Figueiredo, que permite o uso de videoconferência para realização das sessões de julgamento do
Tribunal, em razão da excepcionalidade gerada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, que causa a
doença Covid-19.

Portaria

A realização de sessões por videoconferência do Poder Judiciário do Maranhão é regulamentada pela Portaria
DG – 22020, na qual os interessados podem conhecer os programas para computadores e aplicativos para
dispositivos móveis necessários, além dos procedimentos para pedido de sustentação oral e participação da
sessão.

Link do Canal do Youtube (https://www.youtube.com/user/tjmaoficial).
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Posse

O Tribunal de Justiça do Maranhão empossa hoje a nova mesa diretora da Corte, em sessão solene por meio de
videoconferência.

Passa a comandar o TJ o desembargador Lourival Serejo, que terá como vice o desembargador José Bernardo
Rodrigues.

E comandará agora a Justiça de primeiro grau na Corregedoria, o desembargador Paulo Velten. O Mandato dos
magistrados será até 2021.
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CNJ invalida normas de Provimento da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão

Decisão liminar acolhe posicionamento do MPMA sobre tramitação processual durante pandemia

Atendendo pleito do Ministério Público do Maranhão, em Procedimento de Controle Administrativo, com pedido
liminar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) invalidou as disposições do Provimento nº 13/2020, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, que previam a possibilidade de realização de audiências
presenciais e encaminhamento de autos físicos durante o período de pandemia do novo coronavírus (art. 4º,
caput, §3º e art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 13/2020).

A decisão, proferida em caráter liminar e publicada nessa segunda, 20, é do conselheiro André Godinho. O
membro do CNJ reconheceu o pleito do MPMA com objetivo de proibir a prática de atos processuais
presencialmente, garantindo a remessa dos autos eletrônicos e digitalizados enquanto durar a situação de
emergência em saúde pública.

O representante do CNJ destacou, em sua decisão, que o órgão, por meio da Resolução CNJ nº 313/2020,
estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, o regime de plantão extraordinário para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, evitar o contágio pela Covid-19 e garantir o acesso à Justiça no período
emergencial.

Godinho enfatizou, ainda, que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o mesmo intuito de
preservação da continuidade do serviço público, editou a Resolução CNMP nº210, suspendendo atos que exijam
a presença física de membros e servidores do Ministério Público, dentre outras medidas.

“Constata-se que tanto o CNJ quanto o CNMP buscaram adotar providências voltadas à proteção da vida e da
integridade física dos operadores do sistema de justiça, dos prestadores de serviços, dos jurisdicionados e de
outros atores da rotina judiciária. Ao mesmo tempo, tiveram o cuidado de sinalizar a continuidade das
atividades, dada sua essencialidade, a partir da adoção dos meios e recursos tecnológicos disponíveis”, afirmou
André Godinho.

Além disso, na avaliação do conselheiro, este é um peculiar momento histórico no qual a população brasileira
está lidando com um agente infeccioso com alto potencial de contágio e altas taxas de mortalidade entre
pessoas do grupo de risco, necessitando o “uso mais eficaz possível de todos os recursos humanos, materiais e
tecnológicos que estejam à disposição”.

“A mencionada inviabilidade técnica e de pessoal apresentada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Maranhão não pode ser utilizada, neste momento de crise gravíssima na saúde pública, para impor a
movimentação de autos físicos entre instituições, com os riscos de contaminação daí decorrentes”, destacou, na
decisão, Godinho.

Ainda segundo o Relator, “restou demonstrado nestes autos que algumas das Varas Criminais do estado do



Maranhão, bem gerenciadas no tocante à distribuição dos recursos que lhe estão disponíveis, vem conseguindo
promover a tramitação dos processos judiciais por meios eletrônicos, inclusive no que diz respeito às intimações
pessoais do Ministério Público por malote digital”

Para o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, a decisão liminar do CNJ é acertada ao
privilegiar a vida, uma vez que a possibilidade de audiências presenciais envolvendo vítimas, testemunhas e
réus, e o transporte de autos físicos, potenciais condutores do vírus colocaria sob ameaça a saúde e a vida não
apenas de membros e servidores da instituição, como da sociedade como um todo. “O isolamento social tem se
mostrado a única alternativa para conter a propagação deste vírus. O Ministério Público continua trabalhando
para defender a sociedade e garantir o direito à saúde e o direito mais primordial: o direito à vida. Temos
trabalhado 24 horas por dia para garantir a defesa dos direitos e garantias da sociedade maranhense”.

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão (Sindsemp) e a Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), na condição de terceiros interessados, também
ingressaram no Procedimento de Controle Administrativo de iniciativa do procurador-geral de justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho, para resguardar os interesses de membros e servidores do MPMA.

PRODUTIVIDADE

No período de 18 de março a 19 de abril de 2020, na área finalística, houve 119.513 manifestações em
processos judiciais e extrajudiciais e o cadastramento de 10.583 novos protocolos. Na área meio, no mesmo
período, foram autuados 897 novos processos e movimentados 14.431 processos. Houve, ainda, 35.928
movimentações em documentos.
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Em Tuntum, justiça determina nomeação de aprovados em
concurso público

O poder judiciário da comarca de Tuntum proferiu decisão determinando que o município proceda à nomeação
dos aprovados em concurso público realizado ano passado para provimento de cargos efetivos, seguindo a
classificação e o número de vagas previstas no edital. Para isso, o município tem o prazo de 45 dias e, em caso
de descumprimento, deverá pagar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade cível e criminal. A decisão tem a assinatura do
juiz, Raniel Barbosa, titular de Tuntum.

Confira a decisão abaixo: 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
22/04/2020 - SITE O MARANHENSE 
POSITIVA
Tribunal de Justiça deve julgar 20 processos judiciais em sessão por videoconferência

Pag.: 23

Tribunal de Justiça deve julgar 20 processos judiciais em sessão
por videoconferência

21/04/2020 09:47:17

 

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) deverão julgar 20 processos judiciais em
sessão plenária jurisdicional por videoconferência, nesta quarta-feira (22). As agendas da sessão são compostas
– entre as pautas física e eletrônica – por mandados de segurança, agravos internos, embargos de declaração,
medida cautelar, entre outros.

A sessão plenária do Tribunal de Justiça - segunda a ser realizada por videoconferência pela Corte estadual -
será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJMA no You Tube (youtube/tjmaoficial), com início às 9h.

A medida atende à Resolução GP - 222020, assinada "ad referendum" pelo presidente do TJMA, desembargador
Joaquim Figueiredo, que permite o uso de videoconferência para realização das sessões de julgamento do
Tribunal, em razão da excepcionalidade gerada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, que causa a
doença Covid-19.

A realização de sessões por videoconferência do Poder Judiciário do Maranhão é regulamentada pela Portaria
DG - 22020, na qual os interessados podem conhecer os programas para computadores e aplicativos para
dispositivos móveis necessários, além dos procedimentos para pedido de sustentação oral e participação da
sessão.
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TJMA suspende lei municipal de Vargem Grande para redução de jornada de trabalho de enfermeiros e técnicos
 

 

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu, por medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade, a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, que visava alterar a jornada de trabalho
para as categorias de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e atendentes de enfermagem, para trinta
horas semanais.

A lei municipal - de iniciativa da Câmara de Vereadores de Vargem Grande - teve seu projeto de lei vetado pelo
prefeito José Carlos de Oliveira Bastos. Após o impedimento do Executivo municipal, o veto foi derrubado pelo
Legislativo, importando em "flagrante inconstitucionalidade".

Para a relatora do processo, desembargadora Graças Duarte, "analisando os requisitos essenciais e os
documentos anexados, verifica-se que a Lei Municipal nº. 652/2019 tem como objeto o tratamento de matéria
privativa do Poder Executivo, cuja iniciativa lhe é afeta".

A relatora entendeu que a lei municipal se encontra com "claro vício de iniciativa" e que viola frontalmente a
Constituição Federal (artigo 61), a Constituição Estadual (artigo 158, inciso I) e a Lei Orgânica do Município
(artigo 47).

Nos autos do processo, o prefeito municipal alega que "vetou o projeto de lei nº 002/2019, sendo que o
Legislativo derrubou o veto, mesmo em franca inconstitucionalidade, uma vez que derivou de iniciativa
parlamentar, o que importou na intervenção na autonomia administrativa do Poder Executivo, posto que
resultou na violação ao princípio constitucional da separação de poderes".

LEI MUNICIPAL SUSPENSA

Segundo a Lei Municipal nº 652/2019 de Vargem Grande, a jornada de trabalho dos cargos de auxiliar e
atendente de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, integrantes da administração pública direta e
indireta municipal, não deveria exceder a seis horas diárias e a trinta horas semanais.

Processo nº 0808656-93.2019.8.10.0000
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Justiça julga improcedente Ação Civil Pública proposta contra
Prefeita do Município de Cururupu/MA.

A Justiça do Estado do Maranhão julgou no último dia 13 de abril, improcedente a Ação Civil Pública
protocolada pelo Ministério Público Estadual contra a Prefeita de Cururupu/MA, Rosária de Fátima Chaves e
outros servidores, por suposta prática de nepotismo.

O Juiz de Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA, Dr. Douglas Lima da Guia, entendeu que não estavam
presentes os elementos necessários e aptos a justificar o processamento da ação de improbidade, posto que não
vislumbrou na hipótese a ocorrência de dolo ou má-fé por parte da Prefeita ou de seus ocupantes, apta a incidir
as hipóteses do art. 11 da LIA, sendo o caso de improcedência da ação, por inexistência de ato de improbidade,
sendo o caso de rejeição da inicial, nos termos do art. 17, §8º, da Lei 8429/1992.

Com base nesses argumentos o Juiz rejeitou a ação de improbidade, julgando improcedentes os pedidos
formulados na inicial.
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SANEAMENTO : Justiça obriga corretor de imóveis a fazer obras de
água e esgoto em loteamento

O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, condenou o corretor de imóveis
Raimundo Gomes Filho a regularizar o Loteamento Santa Filomena, em Paço do Lumiar, junto ao poder público
estadual e municipal, e dotar a área de rede de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitária e
outras obras de infraestrutura básica inexistentes.
O réu deverá pagar indenização por danos morais individuais no valor de R$ 2 mil para cada proprietário de
lote habitado, cuja lista deverá ser juntada aos autos no prazo de 15 dias por ele. O valor a título de indenização
por dano moral individual deverá ser executado por cada titular do direito na vara competente para processar e
julgar demandas individuais.
Douglas Martins determinou, ainda, que seja comunicado à BRK Ambiental Maranhão S.A para que assuma o
serviço de abastecimento de água no loteamento Santa Filomena, inclusive, por meio da administração do poço
artesiano existente no local, pelo fato de ser a concessionária responsável pela prestação do serviço público de
abastecimento de água no Município de Paço do Lumiar.
A sentença acolheu, parcialmente, pedidos feitos pelo Ministério Público estadual, em Ação Civil Pública, que
requereu a concessão de "tutela de urgência liminar de natureza cautelar", para condenar o corretor de imóveis
a disponibilizar o poço artesiano de sua propriedade para uso dos moradores do Loteamento Santa Filomena,
além de pagar indenização das perdas e danos sofridos pelos consumidores, inclusive morais, no valor de, pelos
menos, R$ 50 mil reais.
O MPE alegou que o réu é responsável pela implantação do loteamento Santa Filomena, que obteve aprovação
junto ao Município de Paço do Lumiar e registro no 1º Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar em 16.12.1997.
No entanto, com base em representação da Associação de Moradores do Loteamento Santa Filomena, informou
que o loteamento não possui a infraestrutura exigida pela Lei nº 6.766/1979. Dentre as irregularidades, faltam
rede abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, sendo toda a água utilizada de um poço
artesiano situado em área de propriedade particular do próprio Raimundo Gomes Filho, sem outorga para uso
da água, nem monitoramento de sua qualidade.
O Ministério Público requereu, inicialmente, a concessão de "tutela provisória cautelar" para determinar ao réu
a disponibilizar o poço artesiano, de sua propriedade, para os moradores daquele loteamento, e apresentar a
outorga de direito de uso de recursos hídricos ou a comprovação de o poço estar cadastrado com dispensa de
outorga, ou que providencie imediatamente sua legalização junto aos órgãos competentes, especialmente a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A tutela provisória foi concedida nos autos pela
Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
Raimundo Gomes Filho juntou aos autos outorga de direito de uso da água no Loteamento Santa Filomena
expedida pela SEMA. No entanto, o réu, em suas manifestações no processo, reconheceu que o loteamento não
foi dotado da infraestrutura adequada e justifica tal fato em "costume da época", embora a lei de parcelamento
seja de 1979. Ficou comprovado que Raimundo Gomes Filho, como loteador responsável pela implantação do
loteamento, não promoveu todas as obras de infraestrutura básica, principalmente aquelas referentes ao
esgotamento sanitário, sistema de drenagem de águas pluviais e iluminação pública. Conforme a sentença, a
responsabilidade pelo dano ambiental/urbanístico é solidária. A obrigação solidária pela reparação do dano
decorre do conceito de poluidor previsto no artigo 3º, inciso IV da Lei nº 6.938/1981, segundo o qual poluidor é
a "pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade
causadora de degradação ambiental". Portanto, ressalta o juiz, "ao autor é facultado buscar a reparação do
dano de um ou todos responsáveis direta ou indiretamente por ele". "As normas que regem o parcelamento do
solo, previsto na Lei nº 6.766/1979, foram instituídas para o alcance de uma função pública, impõem ao
loteador a execução de determinadas obras e serviços para o fim de adequar o empreendimento à política da
cidade de ordenação do solo, visando o atendimento de suas funções sociais e proporcionar habitabilidade e
comodidade aos habitantes", ressaltou o juiz. (Helena Barbosa/Assessoria/CGJ-MA)
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Exclusivo: CNJ concede liminar ao MPMA e invalida procedimento
da Corregedoria Geral de Justiça

São Luís - Em decisão inédita o Conselho Nacional de Justiça acata liminar do ministério público do Maranhão -
MP/MA contra a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do maranhão - CGJ/MA. 

A Decisão

“Para adequada solução deste caso concreto temos que sopesar a inviabilidade técnica e de recursos humanos
suscitada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão com as medidas protetivas à vida e à
integridade física dos servidores e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado do Maranhão.
De um lado, proteção à vida e à integridade física. De outro, clara oportunidade de melhoria na gestão de
recursos humanos e materiais.” (André Godinho Conselheiro do CNJ.)  

Atendendo ao Ministério Público do Maranhão, em Procedimento de Controle Administrativo, com pedido
liminar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) invalidou as disposições do Provimento nº 13/2020, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, que previa a possibilidade de realização de audiências presenciais
e encaminhamento de autos físicos durante o período de pandemia do novo coronavírus.

A decisão, deste domingo, 19, é do conselheiro André Godinho. O membro do CNJ reconheceu o pleito do
MPMA com objetivo de proibir a prática de atos processuais presencialmente, garantindo a remessa dos autos
eletrônicos e digitalizados enquanto durar a situação de emergência em saúde pública.

Godinho destacou, em sua decisão, que o órgão, por meio da Resolução CNJ nº 313/2020, estabeleceu, no
âmbito do Poder Judiciário, o regime de plantão extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços
judiciários, evitar o contágio pela Covid-19 e garantir o acesso à Justiça no período emergencial. 

Godinho enfatizou, ainda, que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o mesmo intuito de
preservação da continuidade do serviço público, editou a Resolução CNMP nº210, suspendendo atos que exijam
a presença física de membros e servidores do Ministério Público, dentre outras medidas.

“A mencionada inviabilidade técnica e de pessoal apresentada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Maranhão não pode ser utilizada, neste momento de crise gravíssima na saúde pública, para impor a
movimentação de autos físicos entre instituições, com os riscos de contaminação daí decorrentes”, destacou.

“Seguimos atentos e em total sintonia com o dedicado e resolutivo trabalho de membros e servidores do MP
para que essas medidas de distanciamento social, hoje renovadas em decreto do governo do Estado, possam
resguardar a preservação da vida dos cidadãos e o atingimento de nossa missão constitucional de garantia dos
direitos fundamentais e indisponíveis.

 Agradeço a toda a equipe da PGJ e a cada membro e servidor da instituição pelo apoio e compreensão das
difíceis decisões até aqui adotadas. #MPMAnãoPára. AVANTE!  Disse o procurador Geral de Justiça Dr. Luiz



Gonzaga Martins.


