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CNJ diz que o covid-19 aumentou 800% nas prisões. No Maranhão o
governo e o TJMA silenciam.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os casos de Covid-19 em prisões aumentaram 800%
desde o início de maio, isso sem contar as subnotificações. Presos estão entregues a uma verdadeira tragédia
nas prisões brasileiras.

Próximo de 213 entidades brasileiras apresentaram nesta terça-feira (23), uma denúncia à ONU (Organização
das Nações Unidas) e à OEA (Organização dos Estados Americanos) sobre a gestão dos presídios brasileiros em
meio a pandemia. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os casos de Covid-19 em prisões
aumentaram 800% desde o início de maio, isso sem contar as subnotificações. Os problemas vão desde
violações e normas de saúde internacionais de acesso à saúde, problemas nos registros de óbitos e uso de
estruturas precárias para abrigar presos temporários. As entidades colocam o alerta para a questão carcerária,
e citam que o país pode enfrentar uma “catástrofe de proporções preocupantes” se nada for feito, e também
pedem explicações das autoridades.

Se a situação para quem vive em liberdade já é extremamente complicada para se proteger do vírus, já que
muitos não têm acesso aos produtos de higiene básicos e nem ao menos à água potável e saneamento básico, a
situação nos presídios é ainda pior. Com a necessidade de higiene e até mesmo do distanciamento social, fica
impossível que isso seja realizado dentro da estrutura carcerária brasileira, tendo em vista que a grande
maioria das celas comporta um número de pessoas extremamente superior ao que ela realmente suporta, além
de problemas crônicos de higiene, alimentação e condições mínimas de sobrevivência. Se nada for feito, os
presídios brasileiros serão palco de uma verdadeira carnificina. É preciso libertar os presos já!
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Yglésio apresenta queixa-crime contra Jefferson Portela por injúria
e difamação

Secretário de Segurança chamou deputado de ‘covarde e vil’, após nota de repúdio do parlamentar contra
prisão injustiça de um jovem apontado como suspeito pelo assassinato do publicitário Diogo Campos
No documento, o parlamentar diz ter sido vítima de injúria e difamação por parte de Portela, após a emissão de
uma nota de repúdio contra a prisão desastrosa e injusta de um jovem apontado como suspeito pelo assassinato
do publicitário Diogo Campos.

Segundo Yglésio, em entrevista a rádio Mirante AM, ao comentar sobre a nota de repúdio, Jefferson Portela
teria se referido a ele como um “um representante popular covarde e vil”.

No pedido de reparação aos supostos danos causados à sua honra, o deputado propõe como composição civil
que Jefferson Portela, caso condenado, efetue o pagamento de R$ 20 mil, como forma de despenalização. O
valor, diz, será integralmente doado à Fundação Antônio Jorge Dino, mantenedora do Hospital Aldenora Bello,
instituição privada referência no atendimento oncológico no Maranhão.

O relator do caso é o desembargador Tyrone Silva, do Tribunal de Justiça do Maranhão, onde Jefferson Portela
tem foro por conta do cargo.

Entenda a prisão desastrosa e injusta
Na semana passada, com base em indícios rasos, a Polícia Civil do Maranhão pediu ao Poder Judiciário e
conseguiu a prisão preventiva do jovem apontado como suspeito pelo assassinato do publicitário Diogo Campos.
Ele chegou a ser mandado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas e teve sua foto, fardado como
presidiário, vazada em alguns blogs locais.

Apenas cerca de 48 horas depois da prisão, após laudo do Icrim (Instituto de Criminalística) confirmar a versão
apresentada em vídeos pela família e pela defesa, de que o carro apontado pela Polícia Civil como o utilizado no
crime não era o mesmo do suspeito, é que o jovem foi posto em liberdade.

Segundo mostram as gravações, no horário do assassinato do publicitário, o veículo apontado pela Polícia Civil
como utilizado no crime, de propriedade do pai do jovem, assim como o próprio suspeito, estavam no local onde
funciona uma oficina da família, em um bairro localizado a centenas de quilômetros de onde ocorreu o crime.
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TJ aceita denúncia e Djalma Melo vira réu por fraude em licitação

Prefeitura de Arari contratou empresa de fachada por R$ 2,9 milhões por aluguel de veículos. Ministério
Público diz que houve desvio de recursosPor unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
aceitou, no último dia 18, denúncia do Ministério Público do Maranhão contra o prefeito de Arari, Djalma Melo
(PTB).

Ele é acusado de crime de responsabilidade e fraude em uma licitação de R$ 2,9 milhões para locação de
veículos ao município. Também viraram réus os empresários James Melo de Santana e Mércia de Sousa Silva,
apontados como proprietário e administrada da J. Melo de Santana - Transporte, vencedora do certame.

Os outros réus são os secretários municipais Dini Jackson Machado Praseres (Administração e Gestão
Financeira), Mary de Jesus Machado Praseres (Saúde), Rosele Santos Sousa (Assistência Social) e Nilson de
Jesus Sousa (Educação). Também a pregoeira do município, Rejane Oliveira Souza, e o membros da CPL
(Comissão Permanente de Licitação) Aldair Sousa Fernandes, José do Espírito Santo Ericeira Sobrinho e
Raimundo César Garros Ribeiro.

A instauração do procedimento investigatório criminal que levou à denúncia aceita pela Segunda Câmara
Criminal do TJ-MA foi mostrada pelo ATUAL7 há cerca de três anos.

De acordo com as investigações, a fraude em licitação consistiu na simulação do certame milionário com o
objetivo de beneficiar a J. Melo de Santana - Transporte. A empresa, segundo o Ministério Público, não possui
capacidade técnica e, por isso, sublocava os veículos, sob o conhecimento e silêncio de Djalma Melo a respeito
do prejuízo aos cofres públicos.

Além disso, ainda segundo as investigações, diversos veículos solicitados pela gestão municipal, e pagos pela
Prefeitura de Arari, jamais foram utilizados. Por esta razão, o Ministério Público diz que houve desvio de
recursos.

TUDO SOBRE ARARI DJALMA MELO J. MELO DE SANTANA - TRANSPORTE
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Yglésio apresenta queixa-crime contra Jefferson Portela por injúria
e difamação

Secretário de Segurança chamou deputado de ‘covarde e vil’, após nota de repúdio do parlamentar contra
prisão injustiça de um jovem apontado como suspeito pelo assassinato do publicitário Diogo Campos
26/06/2020 15h02min

O deputado estadual Yglésio Moysés (PROS) apresentou, nesta sexta-feira 26, uma queixa-crime contra o
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela.

No documento, o parlamentar diz ter sido vítima de injúria e difamação por parte de Portela, após a emissão de
uma nota de repúdio contra a prisão desastrosa e injusta de um jovem apontado como suspeito pelo assassinato
do publicitário Diogo Campos.

Segundo Yglésio, em entrevista a rádio Mirante AM, ao comentar sobre a nota de repúdio, Jefferson Portela
teria se referido a ele como um “um representante popular covarde e vil”.

No pedido de reparação aos supostos danos causados à sua honra, o deputado propõe como composição civil
que Jefferson Portela, caso condenado, efetue o pagamento de R$ 20 mil, como forma de despenalização. O
valor, diz, será integralmente doado à Fundação Antônio Jorge Dino, mantenedora do Hospital Aldenora Bello,
instituição privada referência no atendimento oncológico no Maranhão.

O relator do caso é o desembargador Tyrone Silva, do Tribunal de Justiça do Maranhão, onde Jefferson Portela
tem foro por conta do cargo.

Entenda a prisão desastrosa e injusta
Na semana passada, com base em indícios rasos, a Polícia Civil do Maranhão pediu ao Poder Judiciário e
conseguiu a prisão preventiva do jovem apontado como suspeito pelo assassinato do publicitário Diogo Campos.
Ele chegou a ser mandado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas e teve sua foto, fardado como
presidiário, vazada em alguns blogs locais.

Apenas cerca de 48 horas depois da prisão, após laudo do Icrim (Instituto de Criminalística) confirmar a versão
apresentada em vídeos pela família e pela defesa, de que o carro apontado pela Polícia Civil como o utilizado no
crime não era o mesmo do suspeito, é que o jovem foi posto em liberdade.

Segundo mostram as gravações, no horário do assassinato do publicitário, o veículo apontado pela Polícia Civil
como utilizado no crime, de propriedade do pai do jovem, assim como o próprio suspeito, estavam no local onde
funciona uma oficina da família, em um bairro localizado a quilômetros de distância de onde ocorreu o crime.

TUDO SOBRE JEFFERSON PORTELA YGLÉSIO MOYSES
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Yglésio apresenta queixa-crime contra Jefferson Portela por injúria
e difamação

26/06/2020 17:30:54

O deputado estadual Yglésio Moysés (PROS) apresentou, nesta sexta-feira 26, uma queixa-crime contra o
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela.

No documento, o parlamentar diz ter sido vítima de injúria e difamação por parte de Portela, após a emissão de
uma nota de repúdio contra a prisão desastrosa e injusta de um jovem apontado como suspeito pelo assassinato
do publicitário Diogo Campos.

Segundo Yglésio, em entrevista a rádio Mirante AM, ao comentar sobre a nota de repúdio, Jefferson Portela
teria se referido a ele como um "um representante popular covarde e vil".

No pedido de reparação aos supostos danos causados à sua honra, o deputado propõe como composição civil
que Jefferson Portela, caso condenado, efetue o pagamento de R$ 20 mil, como forma de despenalização. O
valor será integralmente doado à Fundação Antônio Jorge Dino, mantenedora do Hospital Aldenora Bello,
instituição privada referência no atendimento oncológico no Maranhão.

O relator do caso é o desembargador Tyrone Silva, do Tribunal de Justiça do Maranhão, onde Jefferson Portela
tem foro por conta do cargo.

Entenda a prisão desastrosa e injusta

Na semana passada, com base em indícios rasos, a Polícia Civil do Maranhão pediu ao Poder Judiciário e
conseguiu a prisão preventiva do jovem apontado como suspeito pelo assassinato do publicitário Diogo Campos.
Ele chegou a ser mandado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas e teve sua foto, fardado como
presidiário, vazada em alguns blogs locais.

Apenas cerca de 48 horas depois da prisão, após laudo do Icrim (Instituto de Criminalística) confirmar a versão
apresentada em vídeos pela família e pela defesa, de que o carro apontado pela Polícia Civil como o utilizado no
crime não era o mesmo do suspeito, é que o jovem foi posto em liberdade.

Segundo mostram as gravações, no horário do assassinato do publicitário, o veículo apontado pela Polícia Civil
como utilizado no crime, de propriedade do pai do jovem, assim como o próprio suspeito, estavam no local onde
funciona uma oficina da família, em um bairro localizado a quilômetros de distância de onde ocorreu o crime.
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Juiz determina que Instagram reative perfil do Enquanto isso no
Maranhão suspenso sem motivo

 Redação
25 de junho de 2020

Em uma nova decisão para cumprimento de sentença proferida em 4 de junho de 2020, o magistrado Jairon
Ferreira de Morais, titular da 14º Juizado Especial Cívil e das Relações de Consumo de São Luís, determinou a
reativação do perfil “Enquanto isso no Maranhão” da plataforma de rede social Instagram.

A nova decisão do magistrado, foi após a plataforma ser condenada à reativar o perfil no Instagram e não
cumprir com a decisão, atentando diretamente contra a ordem judicial.

“Quanto ao pleito propriamente, estou certo de que o reclamado não deu efetivo cumprimento à obrigação a
que fora condenado, o que, suma evidência, não apenas frustra o direito do reclamante, como atenta
diretamente contra a ordem judicial, que, deste modo, tende a perder toda a sua significação jurídica.”
Destacou o magistrado.

O magistrado novamente determinou que o perfil @enquantoissonomaranhao seja reativado, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500 reais. Além do pagamento de outra quantia no prazo de 15 dias.

O perfil com mais de 70 mil seguidores foi desativado da rede social sem qualquer aviso prévio. O Facebook
argumentou que houve violação após a publicação de aparente exploração infantil. Uma rápida busca no álbum
de fotos do Instagram na página no Facebook foi encontrado apenas a imagem de uma criança, vestida de
sereia no Parque Nacional dos Lençóis Maranhense, imagem essa enviada pelos próprios pais.

C O N T I N U E  L E N D O
EMenquantoissonomaranhao.com.br/juiz-determina-que-instagram-reative-perfil-do-enquanto-isso-no-maranhao
-suspenso-sem-motivo/
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Tribunal de Justiça aceita denúncia contra prefeito de Arari por
fraudes em licitações

Jailson Mendes / 26 de junho de 2020
Por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aceitou, no último dia 18, denúncia do
Ministério Público do Maranhão contra o prefeito de Arari, Djalma Melo (PTB).

Prefeito de Arari, Djalma Melo

Ele é acusado de crime de responsabilidade e fraude em uma licitação de R$ 2,9 milhões para locação de
veículos ao município. Também viraram réus os empresários James Melo de Santana e Mércia de Sousa Silva,
apontados como proprietário e administrada da J. Melo de Santana – Transporte, vencedora do certame.

Os outros réus são os secretários municipais Dini Jackson Machado Praseres (Administração e Gestão
Financeira), Mary de Jesus Machado Praseres (Saúde), Rosele Santos Sousa (Assistência Social) e Nilson de
Jesus Sousa (Educação). Também a pregoeira do município, Rejane Oliveira Souza, e o membros da CPL
(Comissão Permanente de Licitação) Aldair Sousa Fernandes, José do Espírito Santo Ericeira Sobrinho e
Raimundo César Garros Ribeiro.

A instauração do procedimento investigatório criminal que levou à denúncia aceita pela Segunda Câmara
Criminal do TJ-MA foi mostrada pelo ATUAL7 há cerca de três anos.

De acordo com as investigações, a fraude em licitação consistiu na simulação do certame milionário com o
objetivo de beneficiar a J. Melo de Santana – Transporte. A empresa, segundo o Ministério Público, não possui
capacidade técnica e, por isso, sublocava os veículos, sob o conhecimento e silêncio de Djalma Melo a respeito
do prejuízo aos cofres públicos.

Além disso, ainda segundo as investigações, diversos veículos solicitados pela gestão municipal, e pagos pela
Prefeitura de Arari, jamais foram utilizados. Por esta razão, o Ministério Público diz que houve desvio de
recursos. Atual7

Todos
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Comarcas de Alto Parnaíba, Maracaçumé e Presidente Dutra
estabelecem regras para a retomada presencial

As comarcas de Alto Parnaíba, Maracaçumé e Presidente Dutra fixaram regras mínimas para a retomada
gradual e sistematizada das atividades presenciais, jurisdicionais e administrativas, a partir da próxima
quarta-feira, dia 1º de julho, conforme determinam a Resolução n.º 322 e Portaria-Conjunta n.º 34 do Tribunal
de Justiça do Maranhão, que objetivam evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), no ambiente de
trabalho dos fóruns. Para adentrar aos prédios será necessário utilizar máscara, higienizar as mãos com álcool
em gel, dentre outras medidas preventivas que serão adotadas pelo Judiciário.
A Comarca de Alto Parnaíba determinou que na primeira etapa da retomada, que se estende do dia 1º ao dia 31
de julho de 2020, das 8h às 12h, e com a finalidade de evitar aglomeração, com sobreposição de horários de
entrada e saída, será permitida a presença física dos profissionais da área jurídica a partir do dia 3 de julho, no
horário das 9 às 11h. Na segunda etapa, que vai do dia 3 ao dia 31 de agosto de 2020, será permitida a
presença física no horário das 9 às 12h; e na terceira etapa, do dia 1º ao dia 30 de setembro de 2020, das 9 às
13h. “Permanece vedado o atendimento presencial às partes, interessados e público em geral, até o dia 03 de
agosto de 2020 (parágrafo único, art. 5º Resolução 322/2020 do CNJ), podendo o atendimento ser realizado
pelo fone: (89) 3569-7539, ou e-mail: vara1_apar@tjma.jus.br”, frisa a portaria assinada pelo juiz Carlos Jean
Saldanha, diretor do Fórum de Alto Parnaíba.
A Comarca de Maracaçumé voltar a atender presencialmente as partes, interessados e público em geral, a
partir do dia 4 de agosto. Para adentrar ao fórum será obrigatório o uso de máscaras, a descontaminação das
mãos com utilização de álcool 70º, e se submeter a aferição da temperatura através de termômetro
infravermelho, além de outras medidas sanitárias que eventualmente se mostrarem necessárias. “Não será
permitida em qualquer hipótese a entrada daqueles que apresentem sintomas gripais visíveis ou temperatura
corporal acima dos níveis normais”, ressalta documento assinado pelo juiz Raphael de Jesus Amorim, diretor do
Fórum.
Conforme portaria, o atendimento às partes e advogados ocorrerá dentro do horário de expediente, mas
recomenda, preferencialmente, a utilização de meios alternativos como telefone, e-mails ou outros recursos
tecnológicos que o substitua o presencial, tal como videoconferência, atendendo ao § 4º, do art. 2º Resolução
n.º 322/2020 do CNJ e o Provimento 29/2020 da CGJ.
A Comarca de Maracaçumé atende pelos telefones (98) 3373-1528 / 98459-5983, através do e-mail:
vara1_mar@tjma.jus.br. O Centro de Conciliação de Maracacumé, atende e realiza agendamento de audiências
pelo (98) 985449606, e e-mail: 1cejuscmar@tjma.jus.br.
Na Comarca de Presidente Dutra, a juíza Michelle Amorim Sancho Diniz, titular da 1ª Vara e diretora do Fórum,
determinou que o ingresso nas dependências do Judiciário, a partir do dia 01 de julho, seja precedido da
utilização de máscara que cubra as regiões do nariz e da boca completamente, aferição de temperatura
corporal e outras medidas sanitárias adequadas a combater o vírus. O atendimento presencial será realizado
das 8 às 12h, durante a primeira etapa da retomada, mediante a utilização de filas que respeitem o
distanciamento mínimo e controle do número máximo de pessoas que podem estar, simultaneamente, nas
dependências do Fórum, a fim de que não haja aglomerações desnecessárias.
“A presença física dos profissionais da área jurídica, como membros do Ministério Público, da Defensoria
Pública e os (as) advogados (as), será no horário das 09 às 11 horas, no período de 03 a 31 de julho de 2020; no
horário de 09 às 12 horas, no período de 03 a 31 de agosto de 2020 e no horário de 9 às 13 horas no período de
01 a 30 de setembro de 2020”, frisa portaria assinada pela magistrada.
O documento também ressalta que as partes e advogados devem priorizar o atendimento virtual realizado pelas
secretarias judiciais da 1ª e 2ª varas, no horário das 8 às 18 horas, em dias úteis, pelos seguintes contatos: 1ª
Vara: (99) 3663-7374 (whatsapp) e correio eletrônico: vara1_pdut@tjma.jus.br. A 2ª Vara atende pelos contatos:
(99) 3663-7374 (whatsapp) e correio eletrônico: vara2_pdut@tjma.jus.br. O atendimento, aos finais de semana,
deve obedecer às regras do Plantão Judicial, cujo telefone de contato é (99) 99905 6368 (whatsapp).



Para edição das medidas, a magistrada considerou, dentre outros, o último boletim epidemiológico de
Presidente Dutra, datado de 19 de junho, com 584 casos confirmados de infecção pelo coronavírus (Covid-19),
além de seis óbitos notificados.
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Justiça obriga Prefeitura de Graça Aranha a divulgar dados sobre a
Covid-19

Publicado em 26 de junho de 2020 por Werbeth Saraiva
O município de Graça Aranha terá que atualizar, diariamente, a aba específica do portal da transparência,
apresentando, de forma discriminada, o quantitativo de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. A decisão
da justiça atende à Ação Civil Pública do Ministério Público do Maranhão. O Município também está obrigado a
divulgar os valores orçamentários e a execução de despesas relacionadas ao combate à pandemia.

De acordo com a decisão, a Prefeitura deverá apresentar no portal da transparência os contratos
administrativos de prestação e fornecimento de bens e serviços, nota de empenho, liquidação e pagamento,
descrição do bem e/ou serviço, o quantitativo, o valor unitário e total da aquisição, a data da compra, o nome do
fornecedor, inclusive CNPJ e o prazo contratual.

Mesmo sem atualizar o portal e sem disponibilizar nenhuma informação sobre as despesas relativas ao
enfrentamento da Covid-19, o município teria contratado empresa para o fornecimento de testes rápidos da
Covid-19 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Em caso de descumprimento das determinações, tanto o chefe do Executivo como a autoridade municipal de
Saúde pagarão multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso, com destinação dos valores ao fundo previsto em lei.
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Sessões do TJ-MA com público vão ser retomadas na capital

Sessões começam a partir do próximo dia 3, no fórum do Calhau e 31 réus devem ser julgados
SÃO LUÍS - dotando as medidas de prevenção do contágio da Covid-19, novo coronavírus, as sessões do
Tribunal do Júri de São Luís serão retomadas a partir do dia 3 de julho e um total de 31 réus serão julgados
durante este mês.
As Varas do Júri estavam com as sessões de julgamento suspensas desde o dia 19 de março deste ano e o
atendimento foi garantido por meio do trabalho remoto.

Prevenção

Conforme a Portaria-conjunta 34/2020 do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, as
sessões de júri popular poderão ocorrer presencialmente, mas, seguindo as recomendações, para prevenir à
propagação da infecção pelo novo coronavírus, estão: distância mínima de 1,5m entre os participantes nas
sessões dos júris; medidas de higiene, uso adequado de máscaras faciais.

Serão disponibilizados para os jurados, magistrados, representantes do MP, defesa e serventuários kits de
proteção individual

O uso permanente de máscaras será obrigatório nas dependências dos salões dos júris e as sessões do júri
também terão controle de acesso ao público externo, com restrição da capacidade máxima nos salões,
priorizando a entrada de testemunhas processuais, familiares de vítimas.
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Polícia Civil prende acusado de tráfico de drogas e associação para
o tráfico de drogas em Santa Inês

A Polícia Civil , através da 7° Delegacia Regional De Santa Inês,prendeu na manhã desta quinta-feira (25), um
homem acusado pelas práticas dos crimes dos artigos, 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação Para O Tráfico).

De acordo com o Delegado Elson Ramos ,contra o acusado já havia uma decisão judicial de busca e apreensão e
prisão, oriunda da comarca de Bom Jardim. A equipe de capturas após tomar ciência da referida decisão,
localizou onde o acusado morava, e hoje após um monitoramento na residência identificada fez a abordagem e
teve êxito na prisão do mesmo.

Na ação também foram apreendidas duas motocicletas, de origem duvidosas na casa do nacional, que passaram
por uma perícia, para comprovar a origem das mesmas.

Após ser dado voz de prisão, o acusado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil De Santa
Inês, para os procedimentos de praxe, e logo após será encaminhado para o sistema prisional, ficando a
disposição do judiciário. As investigações prosseguem a cargo da Delegacia de Bom Jardim.
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Judiciário de Mirinzal abre inscrições para Defensor Dativo

O Poder Judiciário de Mirinzal abriu inscrições para advogados interessados em atuar como defensores dativos
e curadores especiais em processos que tramitam na comarca, pelo prazo de um ano, a começar da
homologação dos candidatos selecionados, devido à falta de defensor público do Estado no município. Mirinzal
fica localizada a 418 km da Capital, e via ferry-boat a distância é reduzida para 167 km.

As inscrições de advogados interessados na nomeação como dativos, para acompanhamento de processos cíveis
e criminais, serão feitas exclusivamente por e-mail: vara1_mir@tjma.jus.br, a partir desta sexta-feira, dia 26, até
o próximo dia 06 de julho.

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópia da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB, endereço eletrônico, endereço profissional, número para contato e indicação da área de preferência para
atuação.

Para edição da medida, a magistrada Marcia Daleth Gonçalves Garcez, titular da unidade judicial, considerou a
inexistência de Defensoria Pública instalada na comarca e a necessidade de Defensores Dativos para atuar nos
processos.

DATIVO – O advogado dativo é indicado para prestar assistência jurídica gratuita para pessoas que não têm
condição de pagar advogado particular, onde não há atendimento pela Defensoria Pública do Estado ou caso o
número de defensores públicos seja insuficiente diante da demanda judicial. Os advogados dativos são
indicados pelo juiz e os honorários são pagos pelo Estado.
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Desembargador Lourival Serejo solicita disponibilzação e aplicação
de testes no âmbito do Judiciário

26/06/2020 17:00:57

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, encaminhou ofício ao
secretário de saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula, solicitando a disponibilização e aplicação de dois mil
testes para COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Estadual, que tem previsão de retomada de atividades
presenciais a partir da próxima quarta-feira, dia 1° de julho de 2020.

POSTLINK%%
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Corregedoria da Justiça adota sistema PJeCor na tramitação de
processos e atos

A Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão (CGJ-MA) determinou a implantação e uso obrigatório do sistema
eletrônico de processamento de informações e prática de atos procedimentais PJeCor – único para todas as
corregedorias de Justiça dos estados.

O sistema PJeCor unifica e padroniza a tramitação dos procedimentos administrativos, com mais eficiência e
transparência na atuação das corregedorias. Além dessas vantagens, proporcionará maior transparência,
economicidade e agilidade na prestação de informações aos interessados.

A implantação e uso do sistema PJeCor, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram
determinadas pelo corregedor-geral da Justiça, Paulo Velten Pereira, no Provimento 30/2020, de 24 de junho, a
partir de sua instalação, que obedecerá a um cronograma definido pela CGJ-MA.

Com a medida, o corregedor-geral da Justiça cumpre a Resolução nº 320, de 15/05/2020, do Conselho Nacional
de Justiça - CNJ, que instituiu a versão do PJeCor para uso das Corregedorias, possibilitando o processamento
padronizado dos procedimentos administrativos. O desembargador considerou, ainda, a Lei nº 11.419/2006, que
orienta a informatização dos processos, por ser um meio mais eficaz para tramitação.

A distribuição das petições em geral e a juntada da resposta, dos recursos, nos autos de processo eletrônico,
serão feitas diretamente pelos agentes, sem intervenção da Corregedoria. A consulta pública aos feitos em
tramitação poderá ser realizada por endereço eletrônico, com exceção dos autos sob sigilo.

As classes processuais em tramitação mencionadas no anexo do provimento poderão ser digitalizadas e
migradas para o PjeCor, de acordo com a necessidade apresentada no Provimento CNJ (parágrafo 4º, do artigo.
5º). Caso o pedido ou documento não se encaixe nessas classes, será recebido e inserido no sistema Digidoc
(sistema próprio de tramitação interna) e comunicado ao interessado.

O recebimento das petições e reclamações de partes que não tenham acesso ao PJeCor poderá ser feito pelo
e-mail pjecor@tjma.jus.br, por atermação presencial ou em meio físico, sendo providenciada a autuação no
sistema. A Assessoria de Informática da CGJ-MA providenciará os perfis de acesso ao sistema para magistrados
e servidores.

INFORMAÇÕES – Para qualificação das partes envolvidas, são necessárias informações como nome completo;
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); domicílio
(endereço); endereço eletrônico e telefone móvel, se possuir.

As unidades judiciais, as direções do foro, as serventias extrajudiciais e as associações de magistrados,
servidores, oficiais de justiça e notários e registradores deverão ser cadastradas pela Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Maranhão no PJeCor como entes e como procuradorias, para que possam peticionar e
receber as citações, intimações e notificações por meio do sistema PjeCor.



As citações, as intimações e as notificações dos procedimentos que tramitarem no sistema PJeCor serão
realizadas pelo meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006. Diante da impossibilidade de se realizar pelo
meio eletrônico, será dada preferência à comunicação por e-mail, Malote Digital ou qualquer outra forma, a
exemplo de telefone ou mensagem por aplicativo.

A cientificação de magistrados, servidores e delegatários acerca da existência de processos, em trâmite no
PJeCor, será feita pelo sistema Digidoc, e-mail, Malote Digital ou uso de aplicativos de mensagens de telefonia
móvel.
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Corregedoria da Justiça adota sistema PJeCor na tramitação de
processos e atos
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A Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão (CGJ-MA) determinou a implantação e uso obrigatório do sistema
eletrônico de processamento de informações e prática de atos procedimentais PJeCor – único para todas as
corregedorias de Justiça dos estados.

O sistema PJeCor unifica e padroniza a tramitação dos procedimentos administrativos, com mais eficiência e
transparência na atuação das corregedorias. Além dessas vantagens, proporcionará maior transparência,
economicidade e agilidade na prestação de informações aos interessados.

A implantação e uso do sistema PJeCor, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram
determinadas pelo corregedor-geral da Justiça, Paulo Velten Pereira, no Provimento 31/2020, de 24 de junho, a
partir de sua instalação, que obedecerá a um cronograma definido pela CGJ-MA.

Com a medida, o corregedor-geral da Justiça cumpre a Resolução nº 320, de 15/05/2020, do Conselho Nacional
de Justiça - CNJ, que instituiu a versão do PJeCor para uso das Corregedorias, possibilitando o processamento
padronizado dos procedimentos administrativos. O desembargador considerou, ainda, a Lei nº 11.419/2006, que
orienta a informatização dos processos, por ser um meio mais eficaz para tramitação.

A distribuição das petições em geral e a juntada da resposta, dos recursos, nos autos de processo eletrônico,
serão feitas diretamente pelos agentes, sem intervenção da Corregedoria. A consulta pública aos feitos em
tramitação poderá ser realizada por endereço eletrônico, com exceção dos autos sob sigilo.

As classes processuais em tramitação mencionadas no anexo do provimento poderão ser digitalizadas e
migradas para o PjeCor, de acordo com a necessidade apresentada no Provimento do CNJ (parágrafo 4º, do
artigo. 5º). Caso o pedido ou documento não se encaixe nessas classes, será recebido e inserido no sistema
Digidoc (sistema próprio de tramitação interna) e comunicado ao interessado.

O recebimento das petições e reclamações de partes que não tenham acesso ao PJeCor poderá ser feito pelo
e-mail pjecor@tjma.jus.br, por atermação presencial ou em meio físico, sendo providenciada a autuação no
sistema. A Assessoria de Informática da CGJ-MA providenciará os perfis de acesso ao sistema para magistrados
e servidores.

INFORMAÇÕES – Para qualificação das partes envolvidas, são necessárias informações como nome completo;
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); domicílio
(endereço); endereço eletrônico e telefone móvel, se possuir.

http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/31/publicacao/433774
https://atos.cnj.jus.br/files/original210539202005185ec2f8a3b75fd.pdf


As unidades judiciais, as direções do foro, as serventias extrajudiciais e as associações de magistrados,
servidores, oficiais de justiça e notários e registradores deverão ser cadastradas pela Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Maranhão no PJeCor como entes e como procuradorias, para que possam peticionar e
receber as citações, intimações e notificações por meio do sistema PjeCor.

As citações, as intimações e as notificações dos procedimentos que tramitarem no sistema PJeCor serão
realizadas pelo meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006. Diante da impossibilidade de se realizar pelo
meio eletrônico, será dada preferência à comunicação por e-mail, Malote Digital ou qualquer outra forma, a
exemplo de telefone ou mensagem por aplicativo.

A cientificação de magistrados, servidores e delegatários acerca da existência de processos, em trâmite no
PJeCor, será feita pelo sistema Digidoc, e-mail, Malote Digital ou uso de aplicativos de mensagens de telefonia
móvel.
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Ato do corregedor nacional proíbe cartórios de cobrarem taxas sem
previsão legal

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, editou nesta quarta-feira (24/6) normativo que
proíbe a cobrança de qualquer valor do consumidor final sobre os serviços prestados pelas centrais registrais e
notariais, de todo o território nacional, ainda que denominadas contribuições ou taxas, sem a devida previsão
legal. De acordo com o Provimento nº 107/2020, os custos de manutenção, gestão e aprimoramento dos
serviços prestados pelas centrais devem ser ressarcidos pelos delegatários, interinos e interventores vinculados
às entidades associativas coordenadoras.

Martins destacou que o Provimento nº 100/2020, que instituiu o Sistema de Atos Notariais Eletrônicos
(e-Notariado), estabeleceu que os custos pelo uso da plataforma eletrônica disponibilizado pelo Colégio Notarial
do Brasil - Conselho Federal podem ser cobrados dos delegatários, interinos e interventores associados e que o
acesso do consumidor aos serviços prestados pelas centrais não pode ser onerado com a cobrança de taxas ou
contribuições, além daquelas com previsão legal.

"Não cabe a nenhuma central cartorária do país efetuar cobrança dos seus usuários, ainda que travestidas de
contribuições ou taxas, pela prestação de seus serviços, sem previsão legal. A atividade extrajudicial é um
serviço público, exercido em caráter privado, cujos valores dos emolumentos e das taxas cartorárias
pressupõem a prévia existência de lei estadual ou distrital", afirmou o ministro.

Cobrança

O normativo estabelece também que os valores cobrados a partir da publicação do ato deverão ser ressarcidos
ao consumidor no prazo de 24h e que as corregedorias dos estados e do Distrito Federal terão autonomia para
fiscalizar todas as centrais existentes, em suas respectivas áreas de competência, a fim de verificar o
cumprimento do provimento. "Sendo constatada a cobrança ilegal, processo administrativo deverá ser
instaurado em face do responsável pela entidade coordenadora da central", enfatizou o corregedor nacional.

Além disso, segundo o provimento, as corregedorias dos estados e do DF deverão inserir em seu calendário de
correições/inspeções do serviço extrajudicial as centrais estaduais de notários e registradores existentes no
respectivo estado, com a finalidade de verificar a observância das normas vigentes que lhe são afetas. As
centrais nacionais de todos os ramos do serviço extrajudicial brasileiro deverão, em 48h, após a publicação do
normativo, comunicar à Corregedoria Nacional de Justiça o fiel cumprimento do Provimento nº 107/2020.
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São Luís retoma julgamentos em julho

Serão retomadas no dia 03 de julho as sessões do Tribunal do Júri de São Luís, observando todas as medidas de
prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). Durante todo o mês serão julgados 31 réus. As
sessões começam às 8h30, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau)

Na  4ª Vara do Júri  serão julgados Geucimar Lima Duarte Júnior (dia 03),  Acassio Bruno Duarte de Jesus (dia
10), Jhonattan Silva Dias (17), Marcos Vinícius Martins (24) e Daniel Nogueira Moreira (31).
Já os jurados do 1º Tribunal do Júri julgarão Derick Morgan Coelho Martins e Laércio Pinho Pereira (dia 07),
Hilton Araújo Costa (09), Anderson da Silva Ferreira, Matheus Dourado Oliveira, Paulo Henrique Silva Santos e
Talysson Costa Freitas (14), Jefferson Soares Mendes (16), Diego Nunes (21), Rafael Douglas da Silva (22),
Joailson dos Santos Serra Castro (23), Joe Larry Costa Silva (28), Maria de Jesus Duarte (29) e Claudionor Reis
de Araújo (30).

Também em julho sentarão no banco dos réus, no 2º Tribunal do Júri, os acusados José Correa Amorim (dia 14),
Joeberth Rosa de Souza e Lourival Moreira do Nascimento Júnior (16), Rafael Arlem da Costa Oliveira (17),
Maria Eulenice Santos Silva, Ricardo Israel Barros da Silva e Wadson da Silva Araújo (21), Jadson Ribeiro
Marinho (23), Aldemir dos Santos (24), Emerson de Jesus Costa, Felipe Santos Rocha e Wellenylton Bittencourt
Silva (29) e Alberth dos Santos Silva (31).

A 3ª Vara do Tribunal do Júri retornará as sessões de julgamento no mês de agosto, com 13 júris já designados.
As Varas do Júri são responsáveis pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida, como homicídio e tentativa
de homicídio, aborto e auxílio ao suicídio. Atuam nessas unidades os magistrados titulares Rosângela Santos
Prazeres Macieira (1ª Vara), Gilberto de Moura Lima (2ª Vara), Clésio Coelho Cunha (3ª Vara) e José Ribamar
Goulart Heluy Júnior (4ª Vara).
.
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO À COVID-19 - Conforme a Portaria-conjunta 34/2020 do Tribunal de Justiça e
Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, que estabelece protocolos mínimos para a retomada gradual das
atividades presenciais no Judiciário maranhense, as sessões de júri popular poderão ocorrer presencialmente
com decisão fundamentada do magistrado e em observância à recomendação 62 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

Entre as recomendações, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus, estão: distância
mínima de 1,5m entre os participantes nas sessões dos júris; medidas de higiene e prevenção tais como
descontaminação das mãos com a utilização de álcool 70%, antes do início da sessão, e orientação sobre o uso
adequado de máscaras faciais.

Serão disponibilizados para os jurados, magistrados, representantes do Ministério Público, defesa e
serventuários da justiça kits de equipamento de proteção individual (EPI). Os kits incluem máscaras e
protetores faciais, luvas descartáveis e álcool em gel. O uso permanente de máscaras será obrigatório nas
dependências dos salões dos júris.

Antes das sessões de julgamento, os salões serão submetidos à higienização com a desinfecção de superfícies e
dos equipamentos e mobiliário. No intervalo, preferencialmente na pausa para refeições, será reforçada a



higienização, prioritariamente nos locais mais expostos ao toque das mãos (maçanetas de portas, braços de
cadeiras e interruptores de energia elétrica).

As sessões do júri também terão controle de acesso ao público externo, com restrição da capacidade máxima
nos salões, priorizando a entrada de testemunhas processuais, familiares de vítimas e acusados, jurados,
promotores de Justiça, defensores públicos e advogados das partes.

PANDEMIA - durante o regime de plantão extraordinário, adotado pelo Poder Judiciário para prevenção ao
contágio pela Covid-19, as Varas do Júri estavam com as sessões de julgamento suspensas. Desde o início do
plantão, no último dia 19 de março, até  23 deste mês de junho, conforme dados dessas unidades,  foram
movimentadas 879 decisões judiciais, além de analisarem prioritariamente processos de pessoas presas. Nesse
período, o atendimento foi garantido por meio do trabalho remoto.
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PROVIMENTO: Ato do corregedor nacional proíbe cartórios de
cobrarem taxas sem previsão legal

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, editou nesta quarta-feira (24/6) normativo que
proíbe a cobrança de qualquer valor do consumidor final sobre os serviços prestados pelas centrais registrais e
notariais, de todo o território nacional, ainda que denominadas contribuições ou taxas, sem a devida previsão
legal. De acordo com o Provimento nº 107/2020, os custos de manutenção, gestão e aprimoramento dos
serviços prestados pelas centrais devem ser ressarcidos pelos delegatários, interinos e interventores vinculados
às entidades associativas coordenadoras.
Martins destacou que o Provimento nº 100/2020, que instituiu o Sistema de Atos Notariais Eletrônicos
(e-Notariado), estabeleceu que os custos pelo uso da plataforma eletrônica disponibilizado pelo Colégio Notarial
do Brasil - Conselho Federal podem ser cobrados dos delegatários, interinos e interventores associados e que o
acesso do consumidor aos serviços prestados pelas centrais não pode ser onerado com a cobrança de taxas ou
contribuições, além daquelas com previsão legal.
"Não cabe a nenhuma central cartorária do país efetuar cobrança dos seus usuários, ainda que travestidas de
contribuições ou taxas, pela prestação de seus serviços, sem previsão legal. A atividade extrajudicial é um
serviço público, exercido em caráter privado, cujos valores dos emolumentos e das taxas cartorárias
pressupõem a prévia existência de lei estadual ou distrital", afirmou o ministro.

Cobrança
O normativo estabelece também que os valores cobrados a partir da publicação do ato deverão ser ressarcidos
ao consumidor no prazo de 24h e que as corregedorias dos estados e do Distrito Federal terão autonomia para
fiscalizar todas as centrais existentes, em suas respectivas áreas de competência, a fim de verificar o
cumprimento do provimento. "Sendo constatada a cobrança ilegal, processo administrativo deverá ser
instaurado em face do responsável pela entidade coordenadora da central", enfatizou o corregedor nacional.
Além disso, segundo o provimento, as corregedorias dos estados e do DF deverão inserir em seu calendário de
correições/inspeções do serviço extrajudicial as centrais estaduais de notários e registradores existentes no
respectivo estado, com a finalidade de verificar a observância das normas vigentes que lhe são afetas. As
centrais nacionais de todos os ramos do serviço extrajudicial brasileiro deverão, em 48h, após a publicação do
normativo, comunicar à Corregedoria Nacional de Justiça o fiel cumprimento do Provimento nº 107/2020.
(Agência CNJ de Notícias)


