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Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
coronavírus (Covid-19) na 5a Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís, comarca da Ilha.

 
 
A Juíza ANA CÉLIA SANTANA, Titular da 5ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São
Luís, Comarca da Ilha de São Luís/MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,
 
CONSIDERANDO que a pandemia causada pelo novo coronavírus requer medidas preventivas
à propagação do contágio;
 
CONSIDERANDO a imediata necessidade de preservar a integridade física e a saúde dos
Magistrados, dos servidores, auxiliares da justiça e jurisdicionados, sem interrupção dos
trabalhos;
 
CONSIDERANDO que a Portaria-Conjunta nº 09/2020, de 17/03/2020, editada pela
Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do TJ/MA, deixou de contemplar a realidade das
varas criminais, que somente possuem processos físicos e há grande movimento de atendimento
referente ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre outros;
 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça;
 
 
RESOLVE

 
Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos e regras a serem adotados em complementação à
Portaria-Conjunta nº 09/2020, no âmbito da 5a Vara Criminal do Termo Judiciário de São
Luís/MA.
 
Art. 2º Ficam suspensos, até o dia 31 de março de 2020, com possibilidade de prorrogação:
 
I – A realização de audiências de processos de acusados soltos, devendo, de imediato, serem
conclusos os feitos para redesignação do(s) ato(s).
 
II – O atendimento presencial às partes e interessados, que poderão entrar em contato, se
necessário, pelo telefone (98) 3194-5524, por meio do endereço eletrônico
seccrim5_slz@tjma.jus.br, ou, ainda, por malote digital.
 
III – A apresentação de acusados/indiciados que estejam cumprindo medidas cautelares de
comparecimento periódico em juízo, devendo eventual mudança de endereço ser comunicada via
contato telefônico ou por meio eletrônico.
 
Parágrafo único. Ficam mantidos todos os atos relacionados a processos de réus presos, inclusive
as audiências.
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Art. 3º Fica mantida a possibilidade de carga dos processos de réus presos aos advogados, que
deverão agendar, com antecedência mínima de 24h, pelo telefone anteriormente indicado, a data
e o horário que comparecerão na secretaria judicial, com o objetivo de receber os autos,
evitando-se aglomerações.
 
Parágrafo único. A secretaria judicial deverá tomar as providências necessárias para o controle
do agendamento de que trata este artigo, com a seleção prévia dos processos, a fim de agilizar o
atendimento aos causídicos.
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com validade em 31 de março de
2020, com possibilidade de prorrogação, podendo ser revista em decorrência de novos fatos
relacionados à pandemia.
 
Dê-se ciência à Corregedoria Geral de Justiça.
 
Notifiquem-se a Diretoria e a Administração deste Fórum, para que tomem as medidas
necessárias em relação ao acesso de pessoas às dependências da 5a Vara Criminal, nos termos
acima definidos.
 

Publique-se. Cumpra-se.
 

São Luís/MA, 18 de março de 2020.

ANA CÉLIA SANTANA
Juiz - Final

5ª Vara Criminal de São Luís
Matrícula 36640
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