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O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) prorrogou até 14 de junho a suspensão 
dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º 
Graus, que tramitem em meios eletrônico e físico nas Comarcas da capital e do 
interior do Estado. A medida tem a finalidade de prevenir o contágio pelo novo 
coronavírus.  
 
O regime diferenciado de trabalho remoto para magistrados e servidores 
também fica prorrogado até 14 de junho. Mas, os prazos de vigência do trabalho 
remoto e da suspensão dos prazos poderão ser alterados dependendo do 
agravamento da situação epidemiológica do Pará.  
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O TJPA explica que a nova portaria que trata da prorrogação se junta às 
anteriores, já editadas, para a devida proteção e prevenção ao contágio da 
Covid-19, dada a situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), assim como a situação de emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional, em conformidade com as normativas do Conselho 
Nacional de Justiça.  
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Com a determinação judicial para prorrogação de lockdown em Santarém, 
no oeste do Pará, por mais sete dias, a prefeitura vai ampliar regras para não 
deixar lacunas que possibilitem às pessoas burlar barreiras, além de prever 
novas medidas mais rígidas para manter o bloqueio total e garantir que a 
população cumpra o isolamento social e, consequentemente, de consiga frear o 
avanço do novo coronavírus.  
O novo decreto deve ser publicado ainda na tarde desta terça-feira (26). Ao G1, 
o prefeito Nélio Aguiar (DEM) informou que cumprirá o que determina a Justiça 
- que é o fechamento de estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/05/25/justica-determina-retomada-do-lockdown-em-santarem-por-sete-dias.ghtml
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- e o novo decreto terá novas estratégias para garantir o bloqueio total no 
município. "Vamos além disso, vamos reduzir a circulação das pessoas", disse 
o prefeito.  
 
 

Medidas que entrarão em vigor 
 

• Redução do toque com início às 19h, todos os dias da semana; 

• Encerramento de atividades, incluindo as essenciais (posto de combustíveis, 
padarias, supermercados, entre outros) às 18h; 

• Funcionamento 24 horas apenas em unidades hospitalares e farmácias; 

• Permissão para locomoção no município após toque de recolher somente com 
justifica; 

• Serviço delivery ficará permitido 

• Táxi, mototáxi e serviços por aplicativos serão permitidos apenas para transporte 
de pessoas em atividades permitidas no decreto; 

• Espaços públicos serão fechados 24 horas por dia para todas as atividades; 

• Fechamento da Rodovia PA-457 com acesso à vila de Alter do Chão - somente 
moradores terão permissão; 

• Rodízio baseado no último dígito do CPF e apresentação de documento com 
foto; 

• Comprovante de atividade trabalhista; 

• Fiscalização feita pelos próprios estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços; 

• Aplicação de multa por descumprimento.  
Para o prefeito Nélio Aguiar, o trabalho de combate ao novo coronavírus não é 
somente com ações do governo. É necessário que a população se conscientize 
e cumpra as medidas. "O risco de contaminação, de transmissão, ele não está 
somente nas ruas do Centro; ele está principalmente na periferia, nos bairros", 
disse o prefeito.  
O município passou por um pico alarmante nos últimos dias, com casos 
confirmados e mortes em decorrência da covid-19. As unidades hospitalares 
ficaram ainda mais sobrecarregadas. "Há a necessidade de frear isso, há a 
necessidade de fazer isolamento social, e para fazer isso só reduzindo a 
circulação de pessoas", ressaltou Nélio.  
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Determinação Judicial 
 
Conforme o governo municipal, será encaminhado à Justiça o relatório solicitado 
com as informações sobre ações em Santarém de combate ao novo coronavírus, 
principalmente em relação as unidades hospitalares.  
 
 

• SANTARÉM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/
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Dois idosos suspeitos de ameaçar com armas de fogo os vizinhos no ramal do 

Pedrão, em Rurópolis, no oeste paraense, entregaram à Polícia, 

espontaneamente, as espingardas. As ameaças teriam ocorrido por divergências 

relacionadas a alteração de limites das propriedades rurais. As armas de fogo 

foram apresentadas na delegacia no fim da tarde desta terça-feira (26).  



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

Segundo a Polícia Civil, as vítimas chegaram a registrar boletim de ocorrência 
há dias atrás. E após os policiais irem até as residências dos envolvidos, 
localizada na Vicinal dos Baianos, o casal entregou as armas de fogo.  
 
Em uma das casas, a Polícia encontrou uma espingarda, calibre 20, sem marca 
e numeração aparentes, e um cartucho, calibre 20 intacto. Já na casa do outro 
envolvido, uma arma de fogo, do tipo espingarda, calibre 20.  
 
O armamento foi apreendido e deve ser encaminhado à perícia e depois, ao 
poder judiciário como peças de inquérito.  
 
Operação 'Lado a lado' 
 

 

Operação foi realizada nesta terça-feira (26) — Foto: Polícia Civil/Divulgação 

 

 

A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira, sob o comando do 
delegado de Polícia Civil, Ariosnaldo da Silva Vital Filho. Durante a ação, foram 
apreendidas armas de fogo e munições.  
 
De acordo com a Polícia, vizinhos de lotes rurais estavam se ameaçando por 
haver divergências relacionadas a alterações de limites de suas propriedades. 
Considerando as idades das pessoas envolvidas, inclusive de uma das partes 
tratando-se de um casal com mais 60 anos de idade o delegado optou por 
solicitar a entrega das armas. O caso deve ser enviado a apreciação do poder 
judiciário assim que o inquérito for encerrado.  
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Segundo o delegado, a operação alcançou 100% de êxito, já que foi cumprido o 
objetivo do Estatuto do Desarmamento, o que evita a ocorrência de crimes mais 
graves. 
 
  

• RURÓPOLIS  
 
• SANTARÉM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/ruropolis/
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/
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Muita coisa parou na pandemia da covid-19, mas há situações jurídicas precisam 
ser resolvidas. Pensão alimentícia, divórcio e guarda de filhos, por exemplo, são 
temas que não podem esperar tanto, e para resolvê-los neste momento, nada 
como um atendimento que além de remoto, seja gratuito. É o que oferece uma 
plataforma na internet, que vai ajudar a população a solucionar questões 
jurídicas de menor complexidade sem precisar sair de casa.  

Serviços como conciliação online, atermação remota, além de orientação sobre 
os mais diversos assuntos jurídicos são oferecidos pelo Núcleo de Prática 
Jurídica Digital (NPJD) aos moradores de Belém, Ananindeua, Marituba e 
demais municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB).  
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Com a atuação também de forma online dos órgãos da Justiça, a ferramenta vai 
ajudar a população a solucionar questões jurídicas sem sair de casa e sem custo. 
“Essa iniciativa vai poder ajudar muita gente nesse período de quarentena, 
sobretudo, porque as pessoas estão evitando sair de casa e fazer 
deslocamentos. Além disso, os órgãos de Justiça estão atuando de forma 
remota. Estamos disponibilizando para população assistência jurídica e esta 
ferramenta vai atuar em três áreas especiais”, explica Cássio Bitar, defensor 
público, professor e coordenador da ação.  

As áreas de atendimento pelo NPJD através da plataforma são direito da família 
(pensão alimentícia, divórcio e guarda), direito do consumidor (energia elétrica, 
telefonia, defeito no produto ou serviço e outros).  

Conheça um pouco mais sobre os serviços ofertados:  
- Orientação jurídica: será como uma consulta via internet identificando o 
problema do cliente, sugerindo soluções e a instrução de documentos;  

- Conciliação online, seguindo o modelo do projeto “Conciliação Sem Fronteiras”, 
que possibilita a resolução extra judicial de conflitos sem sair de casa, apenas 
com o acesso à internet;  

- Atermação remota: um projeto da Defensoria Pública do Pará que permite o 
acesso ao Judiciário de demandas não superiores a 20 salários mínimos.  

Serviço: Para ter acesso ao NPJD, o primeiro passo é fazer um cadastro na 
plataforma (www.npjdcassiobitar.com.br/www.npjd.finama.edu.br). Neste 
primeiro momento, o atendimento será restrito aos moradores da Região 
Metropolitana de Belém. O solicitante deve ter renda familiar de até três salários 
mínimos.  
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A Prefeitura de Altamira afirma que irá cumprir a decisão da Justiça do Pará, que 

determinou, na noite desta segunda-feira (25), a adoção do fechamento total do 

comércio não essencial, em regime de “lockdown” (bloqueio de emergência). A 

administração municipal declara, no entanto, que irá recorrer da decisão, pois 

não vê necessidade da implementação da política na cidade. A Secretaria 

Municipal de Saúde argumenta que, até o momento, foram registrados apenas 

três óbitos causados pela covid-19 no município. 
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A decisão determina isolamento rigoroso durante 11 dias, a pedido das 

Defensorias Públicas do Estado, da União e do Ministério Público Federal (MPF). 

A medida deve ser adotada até a próxima quinta-feira (28), por determinação 

judicial. O município, segundo a ação, é o único da região sudoeste do Pará que 

dispõe de leitos com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes 

com sintomas da covid-19. A ação informa ainda que as cidades do 10ª Centro 

Regional de Saúde somam 869 casos confirmados e 34 óbitos por coronavírus. 

São elas: Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Anapu, Porto de Moz, 

Vitória do Xingu, Medicilândia, Uruará e Pacajá. 

O decreto da Justiça proíbe circulação de pessoas em todo o território do 

município de Altamira, com exceção para atendimento médico, para compra de 

alimentos ou medicamentos ou insumos, mediante apresentação de lista ou nota 

de compras ou prescrição médica. Também estão liberados trabalhadores de 

atividades essenciais comprovadas com a apresentação de identidade funcional 

ou outro documento, além de casos expressamente previstos nos decretos 

municipais e estadual. 

A secretária municipal de Saúde de Altamira, Denise Aguiar, afirma que a gestão 

não é contrária ao isolamento social ou as recomendações de uso de máscara 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), apenas não entende que o lockdown 

seja necessário. “Nós já estamos cumprindo todas as determinações dos 

decretos estaduais, como o fechamento de bares e restaurantes, por exemplo. 

O governador Helder Barbalho nos visitou recentemente e afirmou que não 

incluiu Altamira no lockdown, no último decreto, por não entender que era 

preciso, devido ao número abaixo da média de contaminação. Também já 

cumprimos o fechamento de atividades não essenciais, por decisão judicial 

federal desde março, da qual estamos recorrendo também. Sabemos a 
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importância do isolamento, só não concordamos da maneira como está sendo 

colocado, com o ‘lockdown”, declara. 

O decreto decide, ainda, que cabe à Prefeitura Municipal de Altamira a 

publicidade da letalidade do novo coronavírus, alertando para o colapso do 

sistema de saúde, em razão do descumprimento das regras de distanciamento 

social. A Justiça também determina que o poder público municipal deve fiscalizar 

de forma efetiva o cumprimento das medidas do “lockdown”, promovendo a 

responsabilização administrativa, civil e penal das pessoas e dos 

estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias. 

 

 

 

 

 

 

 


