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Justiça mantém decisão sobre ilegalidade da greve dos professores

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão rejeitou o recurso interposto pelo Sindicato dos Profissionais do
Magistério do Ensino Público Municipal (SindEducação) de São Luís que buscava reverter a decisão de
ilegalidade da greve da categoria. A ação de ilegalidade do movimento grevista foi impetrada pela Prefeitura de
São Luís, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), devido à inobservância de várias condições legais
para os professores deflagrarem o movimento paredista.

No recurso interposto pelo sindicato, o documento pleiteava esclarecimentos sobre a autorização ao Município
para desconto em folha dos dias não trabalhados e anotações funcionais dos servidores que não retornaram ao
emprego depois da decisão judicial de ilegalidade da greve. O desembargador Antonio Guerreiro Júnior, ao
avaliar o pedido, apresentou os fundamentos e ressaltou novamente a ilegalidade do movimento.

Ao avaliar a solicitação do SindEducação, o desembargador frisou que a decisão sobre a ilegalidade da greve foi
firme sobre a autorização dos descontos em folha pelos dias não trabalhados devido à irregularidade do
movimento. A decretação da ilegalidade da greve ocorreu ainda no início do mês de junho, quando a PGM
demonstrou que a categoria não observou o princípio da continuidade do serviço público previsto na Lei
7.783/89, devido ao caráter essencial do serviço oferecido. Na ação da PGM foi elencada uma série de
requisitos que não foram observados para a deflagração da greve.

"Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos
requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com
publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços; sem falar que o
aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira do município", lembrou o procurador
geral do Município, Marcos Braid.

Com a exposição dos argumentos, o Tribunal de Justiça considerou a greve ilegal e abusiva, destacando, dentre
outros fundamentos, que a aplicação de um percentual, a título de revisão/reajuste, superior ao proposto pelo
município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% da receita, sendo que ocorre comprometimento dos recursos a partir do
momento em que é ultrapassado o limite prudencial de 51%.

A decisão da Justiça determinou o imediato retorno dos servidores grevistas ao trabalho, podendo o município
proceder ao desconto em folha pelos dias não trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que
continuarem em greve após a ilegalidade do movimento; instauração do processo administrativo disciplinar
para apuração de responsabilidade funcional e multa diária no valor de R$ 10 mil no caso de descumprimento
da ordem judicial.

No mesmo ato, tomando como base o artigo segundo, inciso III da Lei Municipal 4.891/07, o desembargador
Guerreiro Júnior autorizou a contratação imediata de professores, por excepcional interesse público, para
atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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TJMA autoriza prefeitura a contratar novos professores

Desembargador Guerreiro Júnior autorizou a contratação de novos professores|

Justiça mantém decisão sobre ilegalidade da greve dos professores
Carolina Nahuz

São Luís, MA. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão rejeitou o recurso interposto pelo Sindicato dos
Profissionais do Magistério do Ensino Público Municipal (SindEducação) de São Luís que buscava reverter a
decisão de ilegalidade da greve da categoria. A ação de ilegalidade do movimento grevista foi impetrada pela
Prefeitura de São Luís, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), devido à inobservância de várias
condições legais para os professores deflagrarem o movimento paredista.

No recurso interposto pelo sindicato, o documento pleiteava esclarecimentos sobre a autorização ao Município
para desconto em folha dos dias não trabalhados e anotações funcionais dos servidores que não retornaram ao
emprego depois da decisão judicial de ilegalidade da greve. O desembargador Antonio Guerreiro Júnior, ao
avaliar o pedido, apresentou os fundamentos e ressaltou novamente a ilegalidade do movimento.

Ao avaliar a solicitação do SindEducação, o desembargador frisou que a decisão sobre a ilegalidade da greve foi
firme sobre a autorização dos descontos em folha pelos dias não trabalhados devido à irregularidade do
movimento. A decretação da ilegalidade da greve ocorreu ainda no início do mês de junho, quando a PGM
demonstrou que a categoria não observou o princípio da continuidade do serviço público previsto na Lei
7.783/89, devido ao caráter essencial do serviço oferecido. Na ação da PGM foi elencada uma série de
requisitos que não foram observados para a deflagração da greve.

"Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos
requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com
publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços; sem falar que o
aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira do município", lembrou o procurador
geral do Município, Marcos Braid.

Com a exposição dos argumentos, o Tribunal de Justiça considerou a greve ilegal e abusiva, destacando, dentre
outros fundamentos, que a aplicação de um percentual, a título de revisão/reajuste, superior ao proposto pelo
município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% da receita, sendo que ocorre comprometimento dos recursos a partir do
momento em que é ultrapassado o limite prudencial de 51%.

A decisão da Justiça determinou o imediato retorno dos servidores grevistas ao trabalho, podendo o município
proceder ao desconto em folha pelos dias não trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que
continuarem em greve após a ilegalidade do movimento; instauração do processo administrativo disciplinar
para apuração de responsabilidade funcional e multa diária no valor de R$ 10 mil no caso de descumprimento
da ordem judicial.

No mesmo ato, tomando como base o artigo segundo, inciso III da Lei Municipal 4.891/07, o desembargador
Guerreiro Júnior autorizou a contratação imediata de professores, por excepcional interesse público, para
atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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Justiça condena Bradesco por cobrança indevida de tarifa

O Bradesco terá que indenizar em R$ 5 mil, por danos morais, uma aposentada, cuja conta bancária aberta para
recebimento de aposentadoria foi convertida em conta corrente, procedimento considerado irregular pela
Justiça de 1º Grau.
A decisão é dos membros da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que confirmaram a
decisão de primeira instância, seguindo entendimento do relator do processo, desembargador Cleones Cunha.
Em seu voto, o magistrado enfatizou o fato de o banco ter se prevalecido da ignorância da consumidora, tendo
em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social. Em recurso interposto junto ao TJMA, o Bradesco
alegou que, desde a abertura da conta concorrente, a cliente ficou ciente do serviço contratado, assinando
livremente o contrato com os débitos a serem gerados.
Cleones Cunha ressaltou que, apesar de a instituição financeira defender a livre contratação de conta corrente
para a qual não existe isenção de taxas e tarifas, a mesma sabia que a aposentada visava apenas o recebimento
do benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.
Segundo o desembargador, a opção da idosa no ato da abertura da conta bancária ficou clara, cabendo ao
Bradesco agir de forma transparente, não fazendo a conversão da conta com prestação de serviços gratuitos em
conta corrente, impondo tarifas.
Cópias de extratos da cliente mostraram que o banco debitou em sua conta valores referentes à quitação de
empréstimos e taxas de serviços, incluindo título de capitalização, cuja transação não seria de interesse da
aposentada, devido a sua hipossuficiência e idade avançada.
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Golpe baixo: Após 40 dias, SindEducação continua com greve
ilegal...

Nota do blog: Parece que alguns 'sindicatos' só existem para dar ibope para o grupo Sarney. Recentemente o
Sindicato dos Rodoviários obrigou os moradores de toda Grande Ilha ficarem em casa sem transporte por 10
dias. E agora, esse sindicatozinho, que diz ser a favor dos trabalhadores da educação, mas, só agrada os
Lobo/Sarney fazendo confusão às portas de uma eleição tão importante.

Ao lado, um bom exemplo do (baixo) nível deste 'sindicato', que recentemente, quis chamar a atenção da TV
Mirante para a porta da casa do prefeito, mas tudo que conseguiu foi  mostrar uma faixa com erro de português.
Leia aqui e entenda: 
Justiça mantém decisão sobre ilegalidade da greve dos professores

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão rejeitou o recurso interposto pelo Sindicato dos Profissionais do
Magistério do Ensino Público Municipal (SindEducação) de São Luís que buscava reverter a decisão de
ilegalidade da greve da categoria. A ação de ilegalidade do movimento grevista foi impetrada pela Prefeitura de
São Luís, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), devido à inobservância de várias condições legais
para os professores deflagrarem o movimento paredista.

No recurso interposto pelo sindicato, o documento pleiteava esclarecimentos sobre a autorização ao Município
para desconto em folha dos dias não trabalhados e anotações funcionais dos servidores que não retornaram ao
emprego depois da decisão judicial de ilegalidade da greve. O desembargador Antonio Guerreiro Júnior, ao
avaliar o pedido, apresentou os fundamentos e ressaltou novamente a ilegalidade do movimento.

Ao avaliar a solicitação do SindEducação, o desembargador frisou que a decisão sobre a ilegalidade da greve foi
firme sobre a autorização dos descontos em folha pelos dias não trabalhados devido à irregularidade do
movimento. A decretação da ilegalidade da greve ocorreu ainda no início do mês de junho, quando a PGM
demonstrou que a categoria não observou o princípio da continuidade do serviço público previsto na Lei
7.783/89, devido ao caráter essencial do serviço oferecido. Na ação da PGM foi elencada uma série de
requisitos que não foram observados para a deflagração da greve.

"Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos
requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com
publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços; sem falar que o
aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira do município", lembrou o procurador
geral do Município, Marcos Braid.

Com a exposição dos argumentos, o Tribunal de Justiça considerou a greve ilegal e abusiva, destacando, dentre
outros fundamentos, que a aplicação de um percentual, a título de revisão/reajuste, superior ao proposto pelo
município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% da receita, sendo que ocorre comprometimento dos recursos a partir do
momento em que é ultrapassado o limite prudencial de 51%.

A decisão da Justiça determinou o imediato retorno dos servidores grevistas ao trabalho, podendo o município
proceder ao desconto em folha pelos dias não trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que
continuarem em greve após a ilegalidade do movimento; instauração do processo administrativo disciplinar



para apuração de responsabilidade funcional e multa diária no valor de R$ 10 mil no caso de descumprimento
da ordem judicial.

No mesmo ato, tomando como base o artigo segundo, inciso III da Lei Municipal 4.891/07, o desembargador
Guerreiro Júnior autorizou a contratação imediata de professores, por excepcional interesse público, para
atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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FIM DA LINHA: JUSTIÇA MANTÉM DECISÃO SOBRE ILEGALIDADE
DA GREVE DOS PROFESSORES DE SÃO LUÍS

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão rejeitou o recurso interposto pelo Sindicato dos Profissionais do
Magistério do Ensino Público Municipal (SindEducação) de São Luís que buscava reverter a decisão de
ilegalidade da greve da categoria. A ação de ilegalidade do movimento grevista foi impetrada pela Prefeitura de
São Luís, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), devido à inobservância de várias condições legais
para os professores deflagrarem o movimento paredista.No recurso interposto pelo sindicato, o documento
pleiteava esclarecimentos sobre a autorização ao Município para desconto em folha dos dias não trabalhados e
anotações funcionais dos servidores que não retornaram ao emprego depois da decisão judicial de ilegalidade
da greve. O desembargador Antonio Guerreiro Júnior, ao avaliar o pedido, apresentou os fundamentos e
ressaltou novamente a ilegalidade do movimento.Ao avaliar a solicitação do SindEducação, o desembargador
frisou que a decisão sobre a ilegalidade da greve foi firme sobre a autorização dos descontos em folha pelos
dias não trabalhados devido à irregularidade do movimento. A decretação da ilegalidade da greve ocorreu ainda
no início do mês de junho, quando a PGM demonstrou que a categoria não observou o princípio da continuidade
do serviço público previsto na Lei 7.783/89, devido ao caráter essencial do serviço oferecido. Na ação da PGM
foi elencada uma série de requisitos que não foram observados para a deflagração da greve."Não houve a
publicação do edital de convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos requisitos
legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com publicação na
imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços; sem falar que o aumento
exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira do município", lembrou o procurador geral do
Município, Marcos Braid.Com a exposição dos argumentos, o Tribunal de Justiça considerou a greve ilegal e
abusiva, destacando, dentre outros fundamentos, que a aplicação de um percentual, a título de revisão/reajuste,
superior ao proposto pelo município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê como limite de gasto com pessoal 54% da receita, sendo que ocorre
comprometimento dos recursos a partir do momento em que é ultrapassado o limite prudencial de 51%.A
decisão da Justiça determinou o imediato retorno dos servidores grevistas ao trabalho, podendo o município
proceder ao desconto em folha pelos dias não trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que
continuarem em greve após a ilegalidade do movimento; instauração do processo administrativo disciplinar
para apuração de responsabilidade funcional e multa diária no valor de R$ 10 mil no caso de descumprimento
da ordem judicial.No mesmo ato, tomando como base o artigo segundo, inciso III da Lei Municipal 4.891/07, o
desembargador Guerreiro Júnior autorizou a contratação imediata de professores, por excepcional interesse
público, para atuarem durante o período em que perdurar a greve.Compartilhe isso:
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Justiça condena banco por cobrança indevida de tarifas

 

SÃO LUÍS - O Bradesco terá que indenizar em R$ 5 mil, por danos morais, uma aposentada, cuja conta bancária
aberta para recebimento de aposentadoria foi convertida em conta corrente, procedimento considerado
irregular pela Justiça de 1º Grau.

A decisão é dos membros da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), que confirmaram a
decisão de primeira instância, seguindo entendimento do relator do processo, desembargador Cleones Cunha.

Em seu voto, o magistrado enfatizou o fato de o banco ter se prevalecido da ignorância da consumidora, tendo
em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social.

Em recurso interposto junto ao TJ-MA, o Bradesco alegou que, desde a abertura da conta concorrente, a cliente
ficou ciente do serviço contratado, assinando livremente o contrato com os débitos a serem gerados.

Cleones Cunha ressaltou que, apesar de a instituição financeira defender a livre contratação de conta corrente
para a qual não existe isenção de taxas e tarifas, a mesma sabia que a aposentada visava apenas o recebimento
do benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Segundo o desembargador, a opção da idosa no ato da abertura da conta bancária ficou clara, cabendo ao
Bradesco agir de forma transparente, não fazendo a conversão da conta com prestação de serviços gratuitos em
conta corrente, impondo tarifas.

Cópias de extratos da cliente mostraram que o banco debitou em sua conta valores referentes à quitação de
empréstimos e taxas de serviços, incluindo título de capitalização, cuja transação não seria de interesse da
aposentada, devido a sua hipossuficiência e idade avançada.
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TJ- MA mantém interdição de matadouro público

CURURUPU - A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) manteve liminar que determinou
a total e imediata interdição do matadouro público municipal de Cururupu, que estaria causando contaminação
e sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

A decisão determina ainda a remoção de entulhos no prazo de 48 horas e fixa 30 dias para protocolização do
projeto de licenciamento ambiental junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, sob pena de multa diária de
R$ 1 mil. Caso o prazo não seja cumprido, a multa diária - a ser suportada pelo município e prefeito,
conjuntamente - será elevada para R$ 5 mil.

O Ministério Público Estadual (MP) ajuizou ação civil pública contra o município de Cururupu, devido às más
condições do matadouro público que estaria localizado em área de reserva permanente de manguezal, com
inadequada estrutura e provocando degradação ambiental no entorno em decorrência do despejo de resíduos
líquidos e sólidos diretamente no mangue, causando contaminação e sérios riscos à saúde.

O processo foi baseado em vistoria feita em fevereiro de 2010 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. "Da forma como está sendo operado, o matadouro causa impacto de curto, médio e longo
prazo, desde poluição e mau cheiro, até contaminação do pescado proveniente dos estuários, podendo agregar
várias doenças", sustentou o MP no pedido.

O município de Cururupu recorreu pedindo a suspensão de liminar do juiz Celso Serafim Junior, alegando que
estaria violando a livre iniciativa da atividade econômica e afirmando não possuir verba para realizar todas as
melhorias propostas pelo MP. Defendeu ainda a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir em políticas
públicas, tampouco com base em vistoria feita há três anos e que não mais refletiria a realidade dos fatos.

O relator, desembargador Jorge Rachid, manteve o entendimento do magistrado, ressaltando a legitimidade e o
dever conferido ao Ministério Público para agir em defesa dos direitos da coletividade, a exemplo da ação em
referência, em que se discutem questões básicas como saúde pública e políticas de controle sanitário.

"Não houve alternativa senão o fechamento do matadouro que, de acordo com a prova documental e o laudo de
vigilância sanitária elaborado desde 2010, tem instalações precárias e representa um perigo para a população e
uma agressão ao meio ambiente", avaliou.
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"Semana de Conciliação Itinerante" ocorre neste mês, em São Luís

SÃO LUÍS - Lançado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) a primeira edição do projeto "Semana de
Conciliação Itinerante", do 5º Juizado Especial Cível e de Relação de Consumo, que busca dar resolução a casos
de menor complexidade, como pedido de pensão, reconhecimento de paternidade, disputa por posse de bens e
cobranças. Na primeira etapa do programa, que ocorre em São Luís, o objetivo é atender, aproximadamente,
250 mil habitantes dos 58 bairros da área Itaqui-Bacanga (entre eles: é formada por 58 bairros, dentre eles: Ana
Jansen, América do Norte, Ariri, Anjo da Guarda, Alto da Esperança, Cajueiro, Cidade Nova, Fumacê, Gancharia,
Gapara, Itaqui, Jambeiro, Mauro Fecury I, Mauro Fecury II, Maracanã, Piancó, Piçarra, Residencial Paraíso,
Porto Grande, Residencial Resende, Rio dos Cachorros, Sá Viana, São Benedito, São Raimundo, Vila Bacanga,
Vila Cerâmica, Vila Dom Luis, Vila Embratel, Vila Isabel, Vila Nova, Vila São João, Vila Verde, entre outros).

As atividades da "Semana de Conciliação Itinerante" ocorrem na Casa da Justiça, na Cidade Universitária da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) - Avenida dos Portugueses, Campus do Bacanga - no período de 21
a 25 de julho, conforme explica, em entrevista ao Imirante.com, o juiz Alexandre Lopes Abreu. "A 'itinerância' é,
justamente, a mobilidade do Judiciário. O Judiciário sempre teve a fama de moroso, estático, burocrático. A
conciliação vem reverter isso. O Judiciário abre a oportunidade para, de forma tranquila, célere, gratuita, ao
cidadão, que venha dialogar com aquele contra quem tem algum conflito, encontrem, juntos, a solução do seu
problema. O que nós identificados é que grande parcela da sociedade ainda não conhece esse trabalho ou não
tem a possibilidade de ir reivindicar esse direito. Então, nós estamos começando o deslocamento, levando os
serviços de conciliação até o cidadão", diz - ouça na íntegra.

Podem participar do projeto pessoas interessadas em resolver conflitos que ainda não estão na fase processual
(ou seja, sem ação judicial) ou com ações tramitando no 5º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo, e
com sessões pré-agendadas ou não.

Entre os serviços oferecidos, estão os da área de família (pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade,
divórcio, etc.), solução de problemas de vizinhança, atenção ao micro e pequeno empresário e da área de
relações de consumo com empresas fornecedoras de energia elétrica e abastecimento d'água, além de
operadoras de telefonia fixa, móvel, televisão por assinatura e "internet". "É a primeira vez que se disponibiliza,
ao cidadão, uma gama de serviços de tanta intensidade reunidos. Já se conhece projetos, inclusive feitos por
particulares, que resolvem problemas, exclusivamente, de questões de relações de consumo; você conhece
mobilizações do Judiciário para fazer campanhas de atendimento para demandas de família; mas demandas de
família, demandas interpessoais e demandas de relações de consumo reunidas e indo até o cidadão, é a
primeira vez que se faz uma inciativa desse porte no Brasil", destaca Abreu. A experiência desta primeira etapa
servirá de parâmetro para outras ações, que, em São Luís, devem ocorrer após o período de eleições gerais. O
Judiciário, também, pretende incentivar a realização de ações similares por juizados do interior do Estado.

O juiz alerta sobre a documentação necessária para os atendimentos. "Para todos os atendimentos, identidade,
CPF e comprovante de residência. Para as questões de família, identidade, CPF, comprovante de residência e
certidão de casamento para o divórcio, certidão de nascimento para pensão alimentícia e para reconhecimento
de paternidade", conclui. Outras informações podem ser obtidas por meio do Telejudiciário, pelo telefone
0800-707-1581.
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Homem é preso por tentativa de homicídio na Raposa

RAPOSA - Com prisão preventiva decretada, Francisco Israel Pessoa, conhecido como "cabeça", de 35 anos, foi
capturado no município de Raposa, na manhã desta sexta-feira (4). Equipes da Polícia Civil do 10º DP (Bom
Jesus) e Delegacia da Raposa deram cumprimento à ordem judicial determinada pelo Juiz José Ribamar Gullar,
da 4º Vara do Tribunal do Júri.

Segundo informações policiais, ele participou de uma briga, no ano de 2012, na Vila Conceição, deixando ferido
gravemente Carlos Roberto Ribeiro Campos. Na mesma ocasião, "cabeça" e mais dois comparsas, também
agrediram outras pessoas, que sofreram ferimentos leves.

Titular do 10º DP (Bom Jesus), delegado Jalingson Alan Freire, informou que, em consulta ao banco de dados da
Rede InfoSeg, identificou três mandados de prisão preventiva em desfavor de Francisco Israel, nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Quando interrogado sobre os processos, ele negou e, afirmou ainda, que desconhece a procedência do inquérito
policial. Também contou ao delegado que havia perdido sua identidade, no ano 1996.

O delegado informou, ainda, que será comunicado à Justiça dos respectivos estados, a custódia do preso.
Mediante ordem judicial, "cabeça", prestará explicações em juízo. Ele foi encaminhado para o Centro de
Detenção Provisória de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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Mutirão de negociação de dívidas do IPTU alcança 100% de acordos

 O Centro de Conciliação de São Luís promoveu 100% de acordos durante mutirão para negociação de dívidas
relativas a processos judiciais de cobrança de IPTU. O objetivo é atender aos proprietários que desejam
regularizar seus débitos e retomar o pleno direito de propriedade, considerando a capacidade financeira do
contribuinte.
Na pauta das sessões de conciliação foram inscritos 21 processos. Os acordos referem-se a ações judiciais em
que foram reconhecidas as prescrições, administrativamente, de débitos anteriores - referentes ao período de
1999 a 2009.
Em sete ações não houve acordo, por se tratarem de débitos recentes e que ainda não foram cobrados
judicialmente. "Nesses casos, os requerentes foram orientados pelos procuradores do Município de São Luís a
acionarem a Secretaria da Fazenda para solicitar, administrativamente, parcelamento ou extinção dos valores
cobrados", explica o secretário do Centro de Conciliação, Alan Carlos Farias.
As sessões foram realizadas em três salas disponíveis para a negociação. O procedimento é orientado por
conciliadores treinados pelo TJMA, procuradores do município e os requerentes.
Segundo a procuradora-chefe do município de São Luís, Anne Karole Fontenelle, presente nas sessões, a
prefeitura tentou de todas as formas regularizar a situação do IPTU dos inadimplentes. "Com dívidas, não é
possível dispor ou vender o imóvel. Isso é problema para o contribuinte e para o município, que precisa
arrecadar", explica.
Na negociação, destaca a procuradora, a lei permite descontos de até 50% no pagamento à vista. O valor reduz
progressivamente de acordo com o número de parcelas, que pode chegar até 48 meses. Com débitos antigos de
IPTU, Maria Lucia de Almeida disse que o mutirão possibilitou um acordo satisfatório. "Agiliza bastante e
resolve uma situação pendente há muito tempo", disse.
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Homem é preso por tentativa de homicídio na Raposa

Com prisão preventiva decretada, Francisco Israel Pessoa, o "cabeça", de 35 anos, foi capturado no município
de Raposa, na manhã desta sexta-feira (4). Equipes da Polícia Civil do 10º DP (Bom Jesus) e Delegacia da
Raposa deram cumprimento à ordem judicial determinada pelo Juiz José Ribamar Gullar, da 4º Vara do Tribunal
do Júri.

Segundo informações policiais, ele participou de uma briga, no ano de 2012, na Vila Conceição, deixando ferido
gravemente Carlos Roberto Ribeiro Campos. Na mesma ocasião, "cabeça" e mais dois comparsas, também
agrediram outras pessoas, que sofreram ferimentos leves.

Titular do 10º DP (Bom Jesus), delegado Jalingson Alan Freire, informou que, em consulta ao banco de dados da
Rede InfoSeg, identificou três mandados de prisão preventiva em desfavor de Francisco Israel, nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

Quando interrogado sobre os processos, ele negou e, afirmou ainda, que desconhece a procedência do inquérito
policial. Também contou ao delegado que havia perdido sua identidade, no ano 1996.

O delegado informou, ainda, que será comunicado à Justiça dos respectivos estados, a custódia do preso.
Mediante ordem judicial, "cabeça", prestará explicações em juízo. Ele foi encaminhado para o Centro de
Detenção Provisória de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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Comarca de Matões abre edital para projetos sociais

A juíza Raquel Araújo Castro Teles de Menezes está convocando, através de edital, todas as entidades públicas
ou privadas da Comarca de Matões para inscreverem projetos sociais, aos quais serão destinados recursos
arrecadados pelo Poder Judiciário. De acordo com a magistrada, a instituição precisa estar sediada no âmbito
da comarca, e o projeto a ser desenvolvido deverá ser de cunho social, de caráter educativo, escolar ou
esportivo, ou ressocializador.

Essas instituições devem apresentar comprovada finalidade social e não podem ter fins lucrativos. As
selecionadas receberão recursos financeiros arrecadados com as prestações pecuniárias, suspensão condicional
da pena ou processo, ou transação penal.
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TJ suspende liminar que retirava Hospital Carlos Macieira do SUS

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Silva Freire, suspendeu a liminar
dada pela juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública que devolvia o Hospital de Alta Complexidade Dr.
Carlos Macieira para a administração do Fundo Estadual de Previdência e Assistência (Fepa). Com a decisão, a
unidade de saúde continuará sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e atendendo a todos os
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A desembargadora justificou que a decisão anterior acarretava risco de grave lesão à saúde pública.
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Justiça condena Bradesco por cobrança indevida de tarifas

O Bradesco terá que indenizar em R$ 5 mil, por danos morais, uma aposentada, cuja conta bancária aberta para
recebimento de aposentadoria foi convertida em conta corrente, procedimento considerado irregular pela
Justiça de 1º Grau.

A decisão é dos membros da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que confirmaram a
decisão de primeira instância, seguindo entendimento do relator do processo, desembargador Cleones Cunha.

Em seu voto, o magistrado enfatizou o fato de o banco ter se prevalecido da ignorância da consumidora, tendo
em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social.
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Consumidor tem direito à assistência técnica de produto mesmo após prazo de garantia

O fornecedor deverá responder pela vida útil do produto, em caso de vício oculto, mesmo depois do de vencido
o prazo de garantia: esse é o entendimento da decisão proferida pelo juiz Rogério Monteles da Costa, titular do
Juizado Especial Cível e Criminal de Timon. De acordo com a decisão, o problema estava oculto no aparelho de
televisão e começou a aparecer após expirar a garantia. O consumidor alega que procurou a loja diversas vezes
e não teve o problema solucionado.

A loja argumentou, durante sua defesa, que havia transcorrido o prazo de garantia legal, e também o prazo
contratual para que o consumidor pudesse reclamar do problema.
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TJMA mantém interdição de matadouro público

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve liminar que determinou a total e
imediata interdição do matadouro público municipal de Cururupu, que estaria causando contaminação e sérios
riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

A decisão determina ainda a remoção de entulhos no prazo de 48 horas e fixa 30 dias para protocolização do
projeto de licenciamento ambiental junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, sob pena de multa diária de
R$ 1 mil. Caso o prazo não seja cumprido, a multa diária – a ser suportada pelo município e prefeito,
conjuntamente – será elevada para R$ 5 mil.
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Desembargador James Magno recebe medalha ‘Manoel Beckman’ na Assembleia

O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, James Magno de Araújo Farias, recebeu, na
manhã desta quinta-feira (3), na Assembleia Legislativa, a medalha de honra ao mérito ‘Manoel Beckman’, a
mais importante comenda do poder legislativo estadual. O Projeto de Decreto Legislativo para a concessão da
medalha, aprovado por unanimidade na Casa, é de autoria do deputado Eduardo Braide (PMN).

Na solenidade, presidida pelo deputado Roberto Costa (PMDB), estiveram presentes autoridades, entre
representantes da sociedade civil, Ministério Público, Poder Judiciário e Legislativo, além de professores
universitários.
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1º Juizado Criminal de São Luís começa assinatura de convênio com entidades sociais nesta sexta

As entidades sociais selecionadas pelo 1º Juizado Especial Criminal de São Luís (JECRIM) a serem beneficiadas
com recursos financeiros oriundos de prestações pecuniárias devem comparecer, de 04 a 10 de julho de 2014,
ao juizado, para assinatura do convênio.

Foram aprovados projetos de cinco instituições sem fins lucrativos, selecionados pela juíza titular do 1º JECRIM,
Andrea Furtado Perlmutter Lago, auxiliada pela equipe da unidade judiciária, com base no Edital 01/2014
publicado pelo juizado.
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Texto de juiz maranhense é destaque em publicação jurídica nacional

Uma tese que explicita contraposições entre o jusnaturalismo e o juspositivismo, assinada pelo juiz maranhense
Nélson Melo de Moraes Rego, titular da Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher, foi um dos destaques da nova edição da Revista In Verbis. A edição, que circula nacionalmente, traz a
tese do magistrado exposta em cinco páginas e explicita as visões positivistas e naturalistas a respeito do
Direito. A Revista In Verbis é veículo oficial de comunicação do Instituto dos Magistrados do Brasil, distribuído
nacionalmente para os magistrados e entidades culturais.

Na publicação, Nélson Rego enfatiza que “as escolas do jusnaturalismo e do positivismo jurídico são, em si,
insuficientes para explicar de forma satisfatória o Direito”.
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Expediente no Judiciário será alterado nesta sexta (4)

Nesta sexta-feira (4) - quando a seleção brasileira joga a partir das 17h - o horário de funcionamento dos órgãos
do Poder Judiciário do Maranhão será das 8h às 12h.

A alteração no horário de expediente está relacionada em portaria conjunta (nº 02/2014) do Tribunal de Justiça
(TJMA) e Corregedoria Geral (CGJ), publicada no Portal do Judiciário e no Diário da Justiça Eletrônico.

A partir das 12h, as demandas de caráter urgente, nas esferas cível e criminal, serão atendidas por meio do
serviço de Plantão Judiciário de 1º grau (em São Luís - 8802-1503) e 2º grau (8802-8344). O desembargador
Macelino Everton responderá pelo plantão do TJMA até domingo (06).
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Comarca de Codó divulga resultado de seleção para assessor de juiz

Em edital assinado pela juíza titular da unidade, Gisele Ribeiro Rondon, o Juizado Especial Cível e Criminal de
Codó torna público o resultado para seleção de assessor de juiz da unidade.

Conforme o edital, dezesseis candidatos foram classificados na seleção para preenchimento de 01 (uma) vaga.
Ainda segundo o edital, o gabinete da magistrada entrará em contato com o primeiro nome da lista. “Havendo
desistência, os demais, em ordem de classificação, serão contatados”, consta do edital.
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TJMA define ações da semana de conciliação itinerante

O Tribunal de Justiça do Maranhão está realizando reuniões de trabalho com as empresas e instituições
envolvidas na primeira semana de conciliação itinerante, que acontecerá de 21 a 25 de julho, na Casa da Justiça,
no campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís. O evento atenderá os moradores dos
58 bairros da área Itaqui-Bacanga, onde vivem cerca de 250 mil pessoas.

No local, os interessados poderão resolver de casos de menor complexidade, como pedido de pensão,
reconhecimento de paternidade, disputa por posse de bens e cobranças.

A logística da semana de conciliação já foi discutida em reunião com os representantes das empresas que
participarão do projeto.
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Turma Recursal de Presidente Dutra – 90% processos julgados em um ano de funcionamento

Um total de 90% de processos julgados. O número reflete o trabalho da Turma Recursal de Presidente Dutra em
um ano de funcionamento, completado no último dia 30 de junho. Desde a instalação, já foram distribuídos na
unidade 1.884 processos. O número de processos julgados foi de 1.700, restando tramitando atualmente na
Turma 190 processos. Durante o período, foram julgados todos os 758 recursos distribuídos em 2013.

“A competência e o empenho” do presidente da Turma, juiz Ferdinando Serejo, “pela forma como tem
conduzido os trabalhos na unidade judicial, bem como o compromisso e dedicação do magistrado para com a
Justiça do Maranhão”, foram destacados pelo juiz Marcelo Oka .
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TJ mantém decisão sobre ilegalidade da greve dos professores de São Luís-MA
4 de julho de 2014  em Maranhão

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) rejeitou recurso do Sindicato dos Profissionais do Magistério do
Ensino Público Municipal (SindEducação) de São Luís e manteve ilegal a greve da categoria, que completou 40
dias nessa quarta-feira (2). A ilegalidade do movimento foi determinada após ação da Prefeitura de São Luís,
que fez o pedido alegando inobservância de condições legais para a deflagração do movimento.
O desembargador Antonio Guerreiro Júnior foi firme e manteve determinação de retorno imediato dos
servidores grevistas ao trabalho, autorizando o Município a descontar em folha os dias não trabalhados; realizar
anotações funcionais dos servidores que continuarem em greve; instaurar processo administrativo disciplinar
para apuração de responsabilidade; e contratar professores imediatamente, por excepcional interesse público,
para atuarem durante o período em que perdurar a greve.
O sindicato ainda está sujeiro a pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento
da ordem judicial. Nessa quarta-feira (2), os professores da rede municipal se reuniram em assembleia na sede
do sindicato e decidiram pela continuidade da greve. À tarde, eles realizaram uma mobilização em frente à sede
da prefeitura.
A categoria reivindica 20% de aumento e melhores condições de trabalho. A Prefeitura de São Luís apresentou
uma contraproposta de 3% de aumento e obras de reparo em 50 escolas.
Decisão judicial
A Procuradoria Geral do Município de São Luís teve pedido de ilegalidade da greve acatado pela Justiça no
início do mês de junho, alegando que o descumprimento do princípio da continuidade do serviço público
essencial previsto na Lei 7.783/89.
“Não houve publicação do edital de convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos
requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com
publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços; sem falar que o
aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira do município”, explicou o procurador
geral do Município Marcos Braid.
Além de considerar a greve ilegal e abusiva, o TJ-MA destacou que a aplicação de revisão/reajuste superior ao
proposto pelo município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), que prevê como limite de gasto com pessoal 54% da receita. (G1 MA).
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Justiça mantém interdição do matadouro público de Cururupu, MA

A Justiça manteve a liminar que determinou a total e imediata interdição do matadouro público municipal de
Cururupu, que estaria causando contaminação e sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. A remoção
de entulhos no prazo de 48 horas também foi determinada.

A decisão fixa prazo de 30 dias para protocolização do projeto de licenciamento ambiental junto à Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Caso o prazo não seja cumprido, a multa
diária será elevada para R$ 5 mil.

Ação Civil Pública
O Ministério Público Estadual (MP) ajuizou ação civil pública contra o município de Cururupu, devido às más
condições do matadouro público que estaria localizado em área de reserva permanente de manguezal, com
inadequada estrutura e provocando degradação ambiental no entorno em decorrência do despejo de resíduos
líquidos e sólidos diretamente no mangue, causando contaminação e sérios riscos à saúde.

O processo foi baseado em vistoria feita em fevereiro de 2010 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. O município de Cururupu recorreu pedindo a suspensão de liminar do juiz Celso Serafim
Junior, alegando que estaria violando a livre iniciativa da atividade econômica e afirmando não possuir verba
para realizar todas as melhorias propostas pelo MP. Defendeu ainda a impossibilidade de o Poder Judiciário
intervir em políticas públicas, tampouco com base em vistoria feita há três anos e que não mais refletiria a
realidade dos fatos.

O relator, desembargador Jorge Rachid, manteve o entendimento do magistrado, ressaltando a legitimidade e o
dever conferido ao Ministério Público para agir em defesa dos direitos da coletividade, a exemplo da ação em
referência, em que se discutem questões básicas como saúde pública e políticas de controle sanitário.
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TJ suspende liminar que retirava Hospital Macieira do SUS

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Silva Freire, suspendeu a liminar
dada pela juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública que devolvia o Hospital de Alta Complexidade Dr.
Carlos Macieira para a administração do Fundo Estadual de Previdência e Assistência (Fepa). Com a decisão, a
unidade de saúde continuará sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e atendendo a todos os
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A desembargadora justificou que a decisão anterior acarretava risco de grave lesão à saúde pública. “O
atendimento do Hospital Carlos Macieira aos servidores públicos do estado do Maranhão comprometerá a
saúde pública do Estado, pois o Sistema Único de Saúde deixará de contar com um Hospital Público de Alta
Complexidade, que atende pacientes de toda a região”, completou.

Cleonice Freire também analisou que “caso mantido o deferimento da liminar pelo juízo de origem, estaria a
população do estado do Maranhão ameaçada do seu direito maior, qual seja, o direito à saúde, uma vez que o
Hospital Carlos Macieira atenderia apenas um grupo exclusivo de pessoas, em detrimento a prestação de
serviços de toda uma rede pública, repercutindo de forma negativa na prestação dos serviços de saúde do
estado, ferindo princípios constitucionalmente assegurados, como é o caso do direito à saúde”, justificou.
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TJ mantém interdição de matadouro público
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve liminar que determinou a total e
imediata interdição do matadouro público municipal de Cururupu, que estaria causando contaminação e sérios
riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

No pedido, está sendo determinado a remoção de entulhos no prazo de 48 horas e fixa 30 dias para
protocolização do projeto de licenciamento ambiental junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, sob pena
de multa diária de R$ 1 mil. Caso o prazo não seja cumprido, a multa diária, a ser suportada pelo município e
prefeito, conjuntamente, será elevada para R$ 5 mil.

As más condições do matadouro público estaria localizado em área de reserva permanente de manguezal, com
inadequada estrutura e provocando degradação ambiental no entorno em decorrência do despejo de resíduos
líquidos e sólidos diretamente no mangue, causando contaminação e sérios riscos à saúde.

O município de Cururupu recorreu pedindo a suspensão de liminar do juiz Celso Serafim Junior, alegando que
estaria violando a livre iniciativa da atividade econômica e afirmando não possuir verba para realizar todas as
melhorias propostas pelo MP.

O relator, desembargador Jorge Rachid, manteve o entendimento do magistrado, ressaltando a legitimidade e o
dever conferido ao Ministério Público para agir em defesa dos direitos da coletividade, a exemplo da ação em
referência, em que se discutem questões básicas como saúde pública e políticas de controle sanitário.

Publicado em 04-07-2014 12:11:27.
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Comarca de Codó seleciona 16 para escolher um assessor
Dezesseis candidatos foram classificados para a seleção de um assessor o Juizado Especial Cível e Criminal de
Codó torna público o resultado para seleção de assessor de juiz da unidade.

Ainda segundo o edital, o gabinete da magistrada entrará em contato com o primeiro nome da lista. “Havendo
desistência, os demais, em ordem de classificação, serão contatados”, consta do edita
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Comarca de Codó seleciona 16 para escolher um assessor
Dezesseis candidatos foram classificados para a seleção de um assessor o Juizado Especial Cível e Criminal de
Codó torna público o resultado para seleção de assessor de juiz da unidade.

Ainda segundo o edital, o gabinete da magistrada entrará em contato com o primeiro nome da lista. “Havendo
desistência, os demais, em ordem de classificação, serão contatados”, consta do edita
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Justiça mantém decisão sobre ilegalidade da greve dos professores

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão rejeitou o recurso interposto pelo Sindicato dos Profissionais do
Magistério do Ensino Público Municipal (SindEducação) de São Luís que buscava reverter a decisão de
ilegalidade da greve da categoria. A ação de ilegalidade do movimento grevista foi impetrada pela Prefeitura de
São Luís, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), devido à inobservância de várias condições legais
para os professores deflagrarem o movimento paredista.

No recurso interposto pelo sindicato, o documento pleiteava esclarecimentos sobre a autorização ao Município
para desconto em folha dos dias não trabalhados e anotações funcionais dos servidores que não retornaram ao
emprego depois da decisão judicial de ilegalidade da greve. O desembargador Antonio Guerreiro Júnior, ao
avaliar o pedido, apresentou os fundamentos e ressaltou novamente a ilegalidade do movimento.

Ao avaliar a solicitação do SindEducação, o desembargador frisou que a decisão sobre a ilegalidade da greve foi
firme sobre a autorização dos descontos em folha pelos dias não trabalhados devido à irregularidade do
movimento. A decretação da ilegalidade da greve ocorreu ainda no início do mês de junho, quando a PGM
demonstrou que a categoria não observou o princípio da continuidade do serviço público previsto na Lei
7.783/89, devido ao caráter essencial do serviço oferecido. Na ação da PGM foi elencada uma série de
requisitos que não foram observados para a deflagração da greve.

"Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos
requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com
publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços; sem falar que o
aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira do município", lembrou o procurador
geral do Município, Marcos Braid.

Com a exposição dos argumentos, o Tribunal de Justiça considerou a greve ilegal e abusiva, destacando, dentre
outros fundamentos, que a aplicação de um percentual, a título de revisão/reajuste, superior ao proposto pelo
município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% da receita, sendo que ocorre comprometimento dos recursos a partir do
momento em que é ultrapassado o limite prudencial de 51%.

A decisão da Justiça determinou o imediato retorno dos servidores grevistas ao trabalho, podendo o município
proceder ao desconto em folha pelos dias não trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que
continuarem em greve após a ilegalidade do movimento; instauração do processo administrativo disciplinar
para apuração de responsabilidade funcional e multa diária no valor de R$ 10 mil no caso de descumprimento
da ordem judicial.

No mesmo ato, tomando como base o artigo segundo, inciso III da Lei Municipal 4.891/07, o desembargador
Guerreiro Júnior autorizou a contratação imediata de professores, por excepcional interesse público, para
atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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Justiça suspende liminar que retirava Hospital Carlos Macieira do SUS

publicado em 3/7/2014 Atualizado em 03/07/2014 -

A justiça suspendeu a liminar dada pela juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública que devolvia o Hospital
de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira para a administração do Fundo Estadual de Previdência e Assistência
(Fepa).

Com a decisão, a unidade de saúde continuará sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e
atendendo a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Silva Freire, a
decisão anterior acarretava risco de grave lesão à saúde pública.

“O atendimento do Hospital Carlos Macieira aos servidores públicos do estado do Maranhão comprometerá a
saúde pública do Estado, pois o Sistema Único de Saúde deixará de contar com um Hospital Público de Alta
Complexidade, que atende pacientes de toda a região”, completou.

Cleonice Freire também analisou que “caso mantido o deferimento da liminar pelo juízo de origem, estaria a
população do estado do Maranhão ameaçada do seu direito maior, qual seja, o direito à saúde, uma vez que o
Hospital Carlos Macieira atenderia apenas um grupo exclusivo de pessoas, em detrimento a prestação de
serviços de toda uma rede pública, repercutindo de forma negativa na prestação dos serviços de saúde do
estado, ferindo princípios constitucionalmente assegurados, como é o caso do direito à saúde”, justificou.

Com informações da SES
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Justiça suspende liminar que retirava Hospital Carlos Macieira do SUS

publicado em 3/7/2014 Atualizado em 03/07/2014

A justiça suspendeu a liminar dada pela juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública que devolvia o Hospital
de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira para a administração do Fundo Estadual de Previdência e Assistência
(Fepa).

Com a decisão, a unidade de saúde continuará sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e
atendendo a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Silva Freire, a
decisão anterior acarretava risco de grave lesão à saúde pública.

“O atendimento do Hospital Carlos Macieira aos servidores públicos do estado do Maranhão comprometerá a
saúde pública do Estado, pois o Sistema Único de Saúde deixará de contar com um Hospital Público de Alta
Complexidade, que atende pacientes de toda a região”, completou.

Cleonice Freire também analisou que “caso mantido o deferimento da liminar pelo juízo de origem, estaria a
população do estado do Maranhão ameaçada do seu direito maior, qual seja, o direito à saúde, uma vez que o
Hospital Carlos Macieira atenderia apenas um grupo exclusivo de pessoas, em detrimento a prestação de
serviços de toda uma rede pública, repercutindo de forma negativa na prestação dos serviços de saúde do
estado, ferindo princípios constitucionalmente assegurados, como é o caso do direito à saúde”, justificou.

Com informações da SES
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Conciliação Itinerante: Termina nesta sexta (4) o agendamento do atendimento

A conciliação vai resolver somente conflitos que ainda não estão na fase processual (sem ação judicial) ou com
ações tramitando no 5º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo

SÃO LUÍS – Termina nesta sexta-feira (4) o prazo para agendar o atendimento na Conciliação Itinerante, que
será realizada de 21 a 25 de julho na Casa da Justiça da UFMA pelo Poder Judiciário do Maranhão. Os
agendamentos podem ser feitos através do número do telejudiciário, 0800 707 1581, ou pelo site do Poder
Judiciário. A conciliação vai resolver somente conflitos que ainda não estão na fase processual (sem ação
judicial) ou com ações tramitando no 5º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo, localizado na UFMA.

Este projeto foi elaborado pelo Poder Judiciário da Maranhão com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos
aos serviços jurisdicionais. A mediação será feita por conciliadores treinados pelo Tribunal de Justiça, através
da Escola Superior da Magistratura do Maranhão (Esmam). Caso não haja entendimento entre as partes, no dia
do evento, o cidadão poderá de imediato ingressar com uma ação judicial no Escritório Escola da UFMA. O
projeto envolve os bairros do Anjo da Guarda, Itaqui, Maracanã, Vila Embratel, Ariri, Vila Bacanga e outros.

Durante a Conciliação Itinerante, também estarão presentes empresas como a TIM, OI, BNB, Cemar, Caema e
seguro DPVAT para resoluções de problemas através de acordo, até mesmo daqueles atendimentos que ainda
não foram pedidos à justiça. “Será a reunião de todos os esforços para atender a sociedade e garantir os
direitos que o cidadão possui. É uma oportunidade única”, ressaltou.

Os atendimentos à comunidade serão realizados em dois turnos, manhã e tarde, pelos estudantes do curso de
Direito da UFMA, conciliadores voluntários e profissionais do Ministério Público. Também estará presente a
Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretária de Fazenda, para negociar os débitos fiscais.


