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Justiça defere pedido do Estado e decreta ilegalidade de greve da Civil

Intrigante e ao mesmo tempo revelador o posicionamento do agora governo comunista, frente a greve dos
policiais civis, não custa nada lembrar que durante a  ultima greve dos policiais militares, este mesmo grupo
que agora tão prontamente bateu às portas da  justiça para buscar  a ilegalidade da paralisação dos policiais
civis, esquecendo de ouvir, discutir e negociar com os trabalhadores explorados, foram os que insuflaram,
inflamaram e apoiaram o movimento grevista da PM durante o governo anterior. Este não é o Maranhão de
Todos Nós, onde o governo diz está aberto ao diálogo e a negociação? 
O governo do Estado do Maranhão ajuizou ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, buscando a
decretação da ilegalidade do movimento grevista. A ação foi motivada pelo fato do Sindicato dos Policiais Civis
do Estado do Maranhão (Sinpol) ter anunciado que paralisaria a partir da segunda feira (03), por tempo
indeterminado, as atividades da Polícia Civil do Estado do Maranhão, para reivindicar direitos que entendem
possuir, como melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e reestruturação
do subsídio com base nas tabelas apresentadas pelo Governo do Estado.
O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Kleber Carvalho, determinou que o Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de promover, divulgar
ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público
inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.
De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.
Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.
Sendo assim, afirmou o desembargador, as atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela
essencialidade e, por isso, não são passíveis de paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria
vedado pela Constituição Federal da República.
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Cemar recorre, mas justiça mantém condenação

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, manteve sentença de 1º Grau, que condena
a Companhia Energética do Maranhão (Cemar), a pagar indenização no valor de R$ 250 mil, à família de uma
criança de sete anos de idade, residente no município de Cedral, morta após receber descarga elétrica causada
por um fio condutor de alta tensão exposto em um terreno, a sentença determina ainda o pagamento das
despesas relativas ao funeral e de pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo à mãe da vítima.

De acordo com o processo, três meses antes do acidente, a concessionária havia instalado cabos de alta tensão
no local e moradores do município comunicaram à empresa a existência de fios condutores elétricos que
ficaram soltos na área. A Cemar informou que os cabos referidos não estavam energizados, não havendo motivo
para preocupação dos moradores, no entanto quando caminhava pelo terreno onde se encontrava a fiação,
a criança recebeu forte descarga elétrica que lhe causou morte imediata.
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Cemar vai pagar R$ 250 mil aos pais de criança eletrocutada

A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) foi condenada a indenizar em R$ 250 mil, por danos morais, a
família de uma criança, residente no município de Cedral, que morreu em decorrência de descarga elétrica
causada por um fio condutor de alta tensão exposto em um terreno.

A decisão é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que manteve a sentença de 1º Grau,
determinando ainda o pagamento por danos materiais das despesas relativas ao funeral e de pensão equivalente
a 2/3 do salário mínimo à mãe da vítima.

A criança recebeu o choque elétrico no momento em que caminhava pelo terreno onde se encontrava a fiação,
que liberou forte descarga elétrica, causando a morte instantânea da vítima, à época com sete anos de idade.
De acordo com o processo, três meses antes do acidente, a concessionária havia instalado cabos de alta tensão
no local e moradores do município comunicaram à empresa a existência de fios condutores elétricos que
ficaram soltos na área. A Cemar informou que os referidos cabos não estavam energizados, não havendo motivo
para preocupação dos moradores.

Em recurso interposto junto ao TJMA, a Cemar solicitou reforma da sentença inicial acerca dos danos morais
destinados à avó materna e aos irmãos da vítima, e alegou ilegitimidade dos familiares para o recebimento da
indenização.

A concessionária argumentou, também, que a culpa pelo acidente não foi exclusiva da empresa, tendo a
responsabilidade atribuída ao descuido da família da vítima. E questionou o valor referido às despesas com o
funeral e sepultamento.

O relator do recurso, desembargador Marcelino Chaves Everton, manteve a decisão de 1º Grau com base nas
provas anexadas ao processo e que atribuem responsabilidade à companhia de energia elétrica. Os demais
membros do Órgão Colegiado acompanharam o voto do relator.
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Justiça determina suspensão da greve dos policiais civis

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Kleber Carvalho, determinou que o Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de promover, divulgar
ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público
inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.

A ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, foi ajuizada pelo Estado do Maranhão, após o Sinpol
divulgar nos blogs que a categoria por ele representada pretende paralisar, por tempo indeterminado, as
atividades da Polícia Civil do Estado do Maranhão, para reivindicar direitos que entendem possuir, como
melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e reestruturação do subsídio
com base nas tabelas apresentadas pelo Governo do Estado.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

Sendo assim, afirmou o desembargador, as atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela
essencialidade e, por isso, não são passíveis de paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria
vedado pela Constituição Federal da República.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Ilegalidade da greve da Polícia Civil é decretada pela justiça

 O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) decidiu em liminar proferida nesta terça-feira (04), que
os policiais civis não podem entrar em greve. A decisão se deu em atendimento à ação civil pública
n.º 038075/2015proposta na última segunda-feira (03) pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).
 
Desde o ano passado, o Tribunal vem reiterando em sucessivas decisões que qualquer movimento grevista da
categoria dos policiais civis é inconstitucional.

 Para o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia, a determinação ratifica a jurisprudência do próprio Tribunal
de Justiça consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). "Neste novo processo decorrente desta
nova greve, a liminar foi concedida reafirmando aquilo que já é pacífico, que esse tipo de atividade ligada a
segurança pública não pode entrar em greve".

Na decisão, o desembargador Kleber Costa Carvalho determina que o Sindicato dos Policiais Civis do estado do
Maranhão (SINPOL) suspenda o movimento paredista no prazo máximo de 12h, sob pena de multa diária de R$
20.000,00, além do desconto salarial dos dias não trabalhados por parte dos grevistas.

O magistrado ainda reforça na liminar que a categoria parece ter esquecido do julgamento proferido na ação
civil pública nº 44310/2014, que considerou inconstitucional um levante semelhante ao deflagrado pelo SINPOL
em setembro do ano passado, ocasião em que impôs multa diária de R$ 10.000,00.

Esse julgamento decorreu de liminar proferida em setembro de 2014 e confirmada em abril e julho deste ano,
quando o Tribunal manteve o mesmo entendimento, levando em conta a segurança da população. 
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Greve da polícia deve ser suspensa conforme decisão da justiça

Após o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol), anunciar greve geral da policia civil por
tempo indeterminado, a justiça do estado determinou que o Sindicato suspenda o movimento grevista, deixando
de promover, divulgar ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação
do serviço público inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.

Os policiais estão em greves desde ontem (03), para reivindicar direitos que entendem possuir, como
melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e reestruturação do subsídio
com base nas tabelas apresentadas pelo Governo do Estado.
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Deputado Wellington parabeniza juiz por revogação em exigência de inscrição

Deputado Wellington do Curso (PPS)|

O vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Wellington do Curso (PPS),
destacou e parabenizou, na manhã de ontem (4), o juiz  da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio 
Coelho Cunha,   pela decisão que preceitua que a UEMA deve acatar as inscrições de candidatos que ainda não
tenham Carteira de Habilitação no ato da inscrição para o vestibular no Curso de Formação de Oficiais.

A decisão do magistrado vai ao encontro da indicação de 679/2015, apresentada pelo deputado Wellington na
Assembleia Legislativa no dia 15 de julho, na qual solicita  a sensibilidade por parte da Reitoria da UEMA e do
Governo do Estado, a fim de que pudessem revogar a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no
ato da inscrição.

"Parabenizamos a  louvável decisão do juiz Clésio Coelho, que  preceitua que a UEMA deve acatar as inscrições
de candidatos no vestibular para a o Curso de Formação de Oficiais que ainda não possuam Carteira Nacional
de Habilitação, bem como outros requisitos. Tal decisão vai ao encontro de uma proposição nossa que solicitava
a revogação de tal exigência. Mais do que uma simples revogação no ato da inscrição, ressalta-se aqui o
comprometimento para com os sonhos dos nossos jovens, com a Educação, Segurança Pública e, ainda, o zelo
por aquilo que é fundamental em nosso Estado: a Igualdade", afirmou o parlamentar.

Entenda a decisão:
Com base em uma Ação Civil Púlica (ACP), o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho
Cunha, decidiu que a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) deverá acatar inscrições de candidatos no
vestibular para a o Curso de Formação de Oficiais que tenham entre 28 e 35 anos; de mulheres com menos de
1,60m e homens abaixo de 1,65m; que não possuam Carteira Nacional de Habilitação; que seja considerado o
limite de 35 anos aos candidatos já integrantes da Polícia Militar do Estado do Maranhão e daqueles que
possuam sinais adquiridos, tais como orifício na orelha, no septo nasal e tatuagem.

A Ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado (DPE) em desfavor do Estado do Maranhão e da UEMA,
considerando que dispõe da obrigação. Tais critérios constam nos anexos A e B do Edital nº 80/2015 -
REITORIA/UEMA, publicado no dia 10 de julho de 2015. O juiz determinou o cumprimento imediato da decisão
em decorrência da possibilidade de prejuízos por parte dos candidatos alcançados com a medida.
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JUSTIÇA DETERMINA QUE POLICIAIS CIVIS EM GREVE VOLTEM AO TRABALHO

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Kleber Carvalho, determinou que o Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de promover, divulgar
ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público
inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.

A ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, foi ajuizada pelo Estado do Maranhão, após o Sinpol
divulgar nos blogs que a categoria por ele representada pretende paralisar, por tempo indeterminado, as
atividades da Polícia Civil do Estado do Maranhão, para reivindicar direitos que entendem possuir, como
melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e reestruturação do subsídio
com base nas tabelas apresentadas pelo Governo do Estado.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

Sendo assim, afirmou o desembargador, as atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela
essencialidade e, por isso, não são passíveis de paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria
vedado pela Constituição Federal da República.
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Totonho Chicote desesperado por uma liminar no TJ-MA

Afastado do cargo de Prefeito de Pedreiras por 180 dias diante de claras amostras de improbidade
administrativa, Totonho Chicote(PRB) não para de se movimentar nos corredores do Tribunal de Justiça do
Maranhão, tem assegurado aos aliados que pode retornar ao cargo a qualquer momento, uma vez que impetrar
mandado de segurança para derrubar a decisão do juiz Marco Adriano, da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras, no
dia 29 de julho.

Segundo publicação do blog do Gilberto Léda, Totonho este não foi o primeiro movimento de Totonho após o
afastamento. Antes, ele já havia tentado reverter a decisão de base no plantão do último final de semana no TJ -
o pantonista era o desembargador Froz Sobrinho, que negou o pedido.

Diante da negativa, a assessoria jurídica de Totonho sequer protocolou o agravo à decisão do juiz Marco
Adriano. Esperou a mudança de turno do plantão.

A esperança seguinte seria o desembargador de plantão, que assumiria na segunda.

Mas a estratégia caiu por terra quando o processo foi distribuído ao desembargador Kléber Carvalho, o mesmo
que já havia negado, há duas semanas, a suspensão da decisão do juiz de Pedreiras referente ao bloqueio e
indisponibilidade dos bens do prefeito.

Em sua decisão, o magistrado ressaltou que os autos estavam bem instruídos, que a decisão do juiz de base
estava bem fundamentada e que ele mesmo, ao compulsar os autos, se convencera de sérios indícios de
improbidade e, então, indeferira o pedido do prefeito.

Ficou claro que este não seria o caminho.

Na mesa segunda-feira, então, a assessoria jurídica do prefeito decidiu protocolar na presidência do TJ um
pedido de suspensão da liminar que o havia afastado.

O processo está concluso para o julgamento da presidente do TJ, desembargadora Cleonice Freire. Está nas
mãos dela a decisão, aguardada com ansiedade pela população de Pedreiras, que numa pesquisa recente,
mostrou-se amplamente favorável ao afastamento de Totonho Chicote.

Os índices chegam a 87%.
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Greve dos policiais civis: Justiça decide pela ilegalidade e multa pode ser de R$ 20 mil se movimento não for
encerrado em 12h

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) decidiu em liminar proferida nesta terça-feira (04), que
os policiais civis não podem entrar em greve. A decisão se deu em atendimento à ação civil pública n.º
038075/2015 proposta na última segunda-feira (03) pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).
Desde o ano passado, o Tribunal vem reiterando em sucessivas decisões que qualquer movimento grevista da
categoria dos policiais civis é inconstitucional.
Para o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia, a determinação ratifica a jurisprudência do próprio Tribunal
de Justiça consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). "Neste novo processo decorrente desta
nova greve, a liminar foi concedida reafirmando aquilo que já é pacífico, que esse tipo de atividade ligada a
segurança pública não pode entrar em greve".
Na decisão, o desembargador Kleber Costa Carvalho determina que o Sindicato dos Policiais Civis do estado do
Maranhão (SINPOL) suspenda o movimento paredista no prazo máximo de 12h, sob pena de multa diária de R$
20.000,00, além do desconto salarial dos dias não trabalhados por parte dos grevistas.
O magistrado ainda reforça na liminar que a categoria parece ter esquecido do julgamento proferido na ação
civil pública nº 44310/2014, que considerou inconstitucional um levante semelhante ao deflagrado pelo SINPOL
em setembro do ano passado, ocasião em que impôs multa diária de R$ 10.000,00.
Esse julgamento decorreu de liminar proferida em setembro de 2014 e confirmada em abril e julho deste ano,
quando o Tribunal manteve o mesmo entendimento, levando em conta a segurança da população.
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Justiça condena ex-prefeito de Viana a três anos de detenção por irregularidades na sua gestão

A Justiça do Maranhão condenou o ex-prefeito de Viana, Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, à pena de três anos e
seis meses de detenção após não realizar licitação referentes a despesas com aquisição de combustíveis, móveis,
equipamentos e material de expediente, quanto à tomada de contas anuais do Fundo de Assistência Social
(FMAS) relativa ao exercício financeiro de 2007.

Os gastos com os materiais teriam somado mais de R$ 50 mil, oriundos de recursos repassados pelo Governo
Federal.

Rivalmar já havia sido absolvido pelo juízo da comarca de Viana, após ação penal proposta pelo Ministério
Público Estadual (MPE), porém o órgão recorreu da decisão e conseguiu reverter a absolvição. Mesmo
condenado, o ex-gestor deve cumprir apenas prestação de serviços à comunidade, por ser o réu primário e ter
bons antecedentes.

O relator do processo, desembargador Joaquim Figueiredo, rejeitou os argumentos da defesa, observando que a
aprovação do legislativo municipal não evita a persecução penal quando as contas foram desaprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE), nem ilide a apreciação pelo Poder Judiciário. "A responsabilização do
prefeito municipal pelo Poder Judiciário independe do que houver julgado a edilidade municipal", avaliou.
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PGE vai entrar com ação para que a greve dos policiais civis do Estado seja considerada ilegal

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) entrou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça para que a greve
deflagrada desde a última segunda-feira (3), pelos policiais civis do estado seja considerada ilegal. O objetivo é
para que os serviços de segurança pública sejam mantidos, já que, com a paralisação, apenas as atividades
consideradas emergenciais estão sendo realizados em algumas delegacias pelo Maranhão.

A categoria já havia entrado em greve no ano passado, porém, em uma decisão que saiu esta semana, o
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ\MA) decidiu manter ilegalidade da greve dos policiais civis realizada em
2014, além da manutenção de multa diária de R$ 10 mil ao Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão
(Sinpol).

O Tribunal de Justiça do Maranhão, baseado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou a
ilegalidade do movimento paredista, por considerar que "a Constituição expressamente proíbe" a greve de
policiais civis e militares. A Corte, também, decidiu pelo desconto dos dias de paralisação dos servidores que
tenham comprovadamente aderido à greve.

Recentemente o Sinpol recorreu da citada decisão, mas o TJMA reafirmou a ilegalidade de qualquer movimento
grevista de policiais civis, mantendo a multa diária em caso de realização de greve.

Recomposição gera impacto de quase R$ 3 milhões

Com a recomposição salarial concedida nos subsídios dos servidores do Subgrupo Atividades de Polícia Civil
(APC), o Governo do Estado teve um impacto de quase R$ 3 milhões no gasto mensal com pagamento de pessoal.
Dados da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep) apontam que até abril de 2015, o valor da folha
girava em torno de R$ 12 milhões. Após a recomposição, o custo mensal atual com o pagamento de pessoal é de
R$14.968.147,56, indicando um aumento de R$ 2.894.442,19.

Maior quadro

Logo no mês de maio, o governador Flávio Dino empossou 66 novos policiais civis, que já estão atuando em
todas as regiões do Estado. Na ocasião, 20 delegados, 30 investigadores, dez peritos, quatro legistas, dois
odontologistas e um escrivão foram empossados. O incremento no efetivo de policiais tem o objetivo de
melhorar o desempenho das investigações e ampliar a capacidade do atendimento oferecido à população.
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Justiça determina suspensão da greve dos policiais civis

Do Jornal PequenoO desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), KleberCarvalho, determinou
que o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão(Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de
promover, divulgar ouincentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínuaprestação do
serviço público inerente à atividade policial desempenhada pelospoliciais civis do Estado do Maranhão.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicialincide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos diasnão trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaraçãoda ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.A ação civil pública, com pedido de
antecipação de tutela, foi ajuizadapelo Estado do Maranhão, após o Sinpol divulgar nos blogs que a categoria
porele representada pretende paralisar, por tempo indeterminado, as atividades da Polícia Civil do Estado do
Maranhão, para reivindicar direitos que entendempossuir, como melhores condições de trabalho, ampliação do
efetivo de oficiaisda corporação e reestruturação do subsídio com base nas tabelas apresentadaspelo Governo
do Estado.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltouque, mesmo sendo possível atender a
pauta reivindicatória do sindicato, haveriade se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais civis
têm amissão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

Sendo assim, afirmou o desembargador, as atividades desenvolvidas porseus filiados são marcadas pela
essencialidade e, por isso, não são passíveisde paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria
vedado pelaConstituição Federal da República.
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Vitória de Flávio Dino: TJ decreta ilegalidade da greve da Polícia Civil

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Kleber Carvalho, determinou que o Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de promover, divulgar
ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público
inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.

A ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, foi ajuizada pelo Estado do Maranhão, após o Sinpol
divulgar nos blogs que a categoria por ele representada pretende paralisar, por tempo indeterminado, as
atividades da Polícia Civil do Estado do Maranhão, para reivindicar direitos que entendem possuir, como
melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e reestruturação do subsídio
com base nas tabelas apresentadas pelo Governo do Estado.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

Sendo assim, afirmou o desembargador, as atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela
essencialidade e, por isso, não são passíveis de paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria
vedado pela Constituição Federal da República.
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JUSTIÇA DECIDE PELA ILEGALIDADE DA GREVE E APLICA MULTA A SINDICATO DE POLICIAIS CIVIS

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) decidiu em liminar proferida nesta terça-feira (04), que
os policiais civis não podem entrar em greve. A decisão se deu em atendimento à ação civil pública n.º
038075/2015 proposta na última segunda-feira (03) pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Desde o ano passado, o Tribunal vem reiterando em sucessivas decisões que qualquer movimento grevista da
categoria dos policiais civis é inconstitucional.

Para o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia, a determinação ratifica a jurisprudência do próprio Tribunal
de Justiça consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). "Neste novo processo decorrente desta
nova greve, a liminar foi concedida reafirmando aquilo que já é pacífico, que esse tipo de atividade ligada a
segurança pública não pode entrar em greve".
Na decisão, o desembargador Kleber Costa Carvalho determina que o Sindicato dos Policiais Civis do estado do
Maranhão (SINPOL) suspenda o movimento paredista no prazo máximo de 12h, sob pena de multa diária de R$
20.000,00, além do desconto salarial dos dias não trabalhados por parte dos grevistas.

O magistrado ainda reforça na liminar que a categoria parece ter esquecido do julgamento proferido na ação
civil pública nº 44310/2014, que considerou inconstitucional um levante semelhante ao deflagrado pelo SINPOL
em setembro do ano passado, ocasião em que impôs multa diária de R$ 10.000,00.

Esse julgamento decorreu de liminar proferida em setembro de 2014 e confirmada em abril e julho deste ano,
quando o Tribunal manteve o mesmo entendimento, levando em conta a segurança da população.
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TJ suspende greve

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Kleber Carvalho, determinou que o Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de promover, divulgar
ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público
inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.

A ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, foi ajuizada pelo Estado do Maranhão, após o Sinpol
divulgar nos blogs que a categoria por ele representada pretende paralisar, por tempo indeterminado, as
atividades da Polícia Civil do Estado do Maranhão, para reivindicar direitos que entendem possuir, como
melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e reestruturação do subsídio
com base nas tabelas apresentadas pelo Governo do Estado.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

Sendo assim, afirmou o desembargador, as atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela
essencialidade e, por isso, não são passíveis de paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria
vedado pela Constituição Federal da República.
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Justiça determina suspensão da greve dos policiais civis no Maranhão

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) determinou, nesta terça-feira (4), que o Sindicato dos Policiais Civis
do Maranhão (Sinpol-MA) suspenda o movimento grevista iniciado na segunda-feira (3), no Estado.

A sentença do desembargador Kleber Carvalho ordena que o órgão sindical deixe de "promover, divulgar ou
incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público inerente
à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão".

A decisão prevê multa de R$ 20 mil por dia de descumprimento da determinação judicial, além de desconto
salarial dos dias não trabalhados pelos servidores que continuarem em greve.
saiba mais
* Plantões de polícia não registram flagrantes em 2º dia de greve
* Cidadão pode usar delegacia pela internet durante greve da polícia
* Policiais civis do Maranhão iniciam greve por tempo indeterminado

A medida é resultado de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Estado do
Maranhão após o anúncio da greve. O sindicato terá 15 dias para apresentar contestação.

O desembargador Kleber Carvalho entende que os policiais civis, uma vez que exercem carreira de Estado, têm
a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.

"As atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela essencialidade e, por isso, não são passíveis de
paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria vedado pela Constituição Federal da República",
conclui o magistrado.

Sobre a decisão liminar, o sindicato dos policiais civis informou que só irá se posicionar após realização de
assembleia geral, marcada para as oito da manhã desta quarta-feira (5), no Plantão Central do Parque Bom
Menino.

Greve
Os policiais civis do Maranhão iniciaram greve por tempo indeterminado na manhã de segunda-feira, após
aprovação em assembleia geral do Sinpol, no dia 24 de julho. Segundo o sindicato, o governo havia afirmado
que se posicionaria sobre as reivindicações dos trabalhadores até o dia 30 de junho, o que não teria acontecido.

O órgão sindical afirma que a adesão à mobilização é total e que apenas 30% do efetivo está nas delegacias e
regionais, como determina a Lei.

A categoria reivindica melhores condições de trabalho, ampliação do efetivo de oficiais da corporação e
reestruturação do subsídio com base nas tabelas apresentadas pelo governo do Estado.

O governo alega que já cumpriu medidas em benefício da categoria, incluindo o direito ao abono de
permanência para os policiais, que corresponde ao valor da contribuição previdenciária.

Serviços
Com a greve, apenas crimes contra a vida, costumes e patrimônio estão sendo registrados nas delegacias do
Estado. Boletins de ocorrências como furtos, extravios de objetos, denúncias de violência, consultas de veículos



e desaparecimentos de pessoas podem ser registrados por meio da Delegacia Online, que funciona 24 horas por
dia, incluindo sábados, domingos e feriados. O tempo médio para liberação das ocorrências é de 40 minutos.

O G1 percorreu dois dos principais Plantões Centrais de Polícia da capital para verificar como está o
atendimento ao público durante a paralisação. Nenhuma ocorrência de prisão em flagrante foi registrada desde
o início do movimento. 
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Ex-prefeito de Viana é condenado por crime no exercício do cargo

A Justiça do Maranhão condenou o ex-prefeito de Viana, a 214 km de São Luís, Rivalmar Luis Gonçalves Moraes,
à pena de três anos e seis meses de detenção. Considerando a previsão da lei, por ser o réu primário e de bons
antecedentes, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

O acusado foi absolvido pelo juízo da comarca de Viana, após ação penal proposta pelo Ministério Público
Estadual (MPE), o que motivou recurso do MPE ao Tribunal de Justiça.

O Ministério Público imputou ao ex-prefeito a não realização de procedimentos licitatórios referentes a
despesas com aquisição de combustíveis, móveis, equipamentos e material de expediente, quanto à tomada de
contas anuais do Fundo de Assistência Social (FMAS) relativa ao exercício financeiro de 2007.

Os gastos com os materiais teriam somado mais de R$ 50 mil, oriundos de recursos repassados pelo Governo
Federal.

A defesa do acusado alegou obediência aos procedimentos licitatórios e ausência de tipicidade de crime
previsto na Lei de Licitações, afirmando que posteriormente o gestor teria realizado procedimentos licitatórios
que foram aprovados pela Câmara Municipal.

O relator do processo, desembargador Joaquim Figueiredo, rejeitou os argumentos da defesa, observando que a
aprovação do legislativo municipal não evita a persecução penal quando as contas foram desaprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE), nem ilide a apreciação pelo Poder Judiciário. "A responsabilização do
prefeito municipal pelo Poder Judiciário independe do que houver julgado a edilidade municipal", avaliou.

O magistrado constatou, ainda, a continuidade delitiva do ex-prefeito, porque o réu teria praticado, com mais de
uma ação, vários crimes da mesma espécie, em mesmas condições de tempo e lugar. "Creio que houve interesse
em causar dano ao erário porque os valores não são de pouca monta e apresentaram prejuízos ao município,
estes demonstrados, concretamente, no relatório", observou.
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Família de criança vítima de descarga elétrica será indenizada pela Cemar - Imirante.com

Arte: Maurício Araya / Imirante.com|

CEDRAL - A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) foi condenada a indenizar em R$ 250 mil, por danos
morais, a família de uma criança, residente no município de Cedral, que morreu em decorrência de descarga
elétrica causada por um fio condutor de alta tensão exposto em um terreno.

A decisão é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (T-JMA), que manteve a sentença de 1º
Grau, determinando ainda o pagamento por danos materiais das despesas relativas ao funeral e de pensão
equivalente a 2/3 do salário mínimo à mãe da vítima.

A criança recebeu o choque elétrico no momento em que caminhava pelo terreno onde se encontrava a fiação,
que liberou forte descarga elétrica, causando a morte instantânea da vítima, à época com sete anos de idade.

De acordo com o processo, três meses antes do acidente, a concessionária havia instalado cabos de alta tensão
no local e moradores do município comunicaram à empresa a existência de fios condutores elétricos que
ficaram soltos na área. A Cemar informou que os cabos referidos não estavam energizados, não havendo motivo
para preocupação dos moradores.

Em recurso interposto junto ao TJ-MA, a Cemar solicitou reforma da sentença inicial acerca dos danos morais
destinados à avó materna e aos irmãos da vítima e alegou ilegitimidade dos familiares para o recebimento da
indenização.

A concessionária argumentou também que a culpa pelo acidente não foi exclusiva da empresa, tendo a
responsabilidade atribuída ao descuido da família da vítima. E questionou o valor referido às despesas com o
funeral e sepultamento.

O relator do recurso, desembargador Marcelino Chaves Everton manteve a decisão de 1º Grau com base nas
provas anexadas ao processo e que atribuem responsabilidade à companhia de energia elétrica. Os demais
membros do órgão colegiado acompanharam o voto do relator.
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Viana: ex-prefeito é condenado por crime durante a gestão

VIANA - Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do TJ-MA condenaram o ex-prefeito de Viana, Rivalmar
Luís Gonçalves Moraes, à pena de três anos e seis meses de detenção. Considerando a previsão da lei, por ser o
réu primário e de bons antecedentes, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

O acusado foi absolvido pelo juízo da comarca de Viana, após ação penal proposta pelo Ministério Público
Estadual (MPE), o que motivou recurso do MPE ao Tribunal de Justiça.

O Ministério Público imputou ao ex-prefeito a não realização de procedimentos licitatórios relativos a despesas
com aquisição de combustíveis, móveis, equipamentos e material de expediente, quando à tomada de contas
anuais do Fundo de Assistência Social (FMAS) relativa ao exercício financeiro de 2007.

Os gastos com os materiais teriam somado mais de R$ 50 mil, oriundos de recursos repassados pelo governo
federal.

A defesa do acusado alegou obediência aos procedimentos licitatórios e ausência de tipicidade de crime
previsto na Lei de Licitações, afirmando que posteriormente o gestor teria realizado procedimentos licitatórios
que foram aprovados pela Câmara Municipal.

O relator, desembargador Joaquim Figueiredo, rejeitou os argumentos da defesa, observando que a aprovação
do legislativo municipal não evita a persecução penal quando as contas foram desaprovadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE), nem ilide a apreciação pelo Poder Judiciário. "A responsabilização do prefeito
municipal pelo Poder Judiciário independe do que houver julgado a edilidade municipal", avaliou.

O magistrado constatou ainda a continuidade delitiva do ex-prefeito, porque o réu teria praticado, com mais de
uma ação, vários crimes da mesma espécie, em mesmas condições de tempo e lugar. "Creio que houve interesse
em causar dano ao erário porque os valores não são de pouca monta e apresentaram prejuízos ao município,
estes demonstrados, concretamente, no relatório", observou. (Processo: 27673/2015).
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Ex-prefeito de Viana é condenado por irregularidades no cargo

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do TJMA condenaram o ex-prefeito de Viana, Rivalmar Luis
Gonçalves Moraes, à pena de três anos e seis meses de detenção. Considerando a previsão da lei, por ser o réu
primário e de bons antecedentes, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade.O acusado foi
absolvido pelo juízo da comarca de Viana, após ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE), o
que motivou recurso do MPE ao Tribunal de Justiça.O Ministério Público imputou ao ex-prefeito a não
realização de procedimentos licitatórios referentes a despesas com aquisição de combustíveis, móveis,
equipamentos e material de expediente, quanto à tomada de contas anuais do Fundo de Assistência Social
(FMAS) relativa ao exercício financeiro de 2007.

Os gastos com os materiais teriam somado mais de R$ 50 mil, oriundos de recursos repassados pelo Governo
Federal.A defesa do acusado alegou obediência aos procedimentos licitatórios e ausência de tipicidade de crime
previsto na Lei de Licitações, afirmando que posteriormente o gestor teria realizado procedimentos licitatórios
que foram aprovados pela Câmara Municipal.O relator, desembargador Joaquim Figueiredo, rejeitou os
argumentos da defesa, observando que a aprovação do legislativo municipal não evita a persecução penal
quando as contas foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), nem ilide a apreciação pelo
Poder Judiciário. "A responsabilização do prefeito municipal pelo Poder Judiciário independe do que houver
julgado a edilidade municipal", avaliou.

O magistrado constatou, ainda, a continuidade delitiva do ex-prefeito, porque o réu teria praticado, com mais de
uma ação, vários crimes da mesma espécie, em mesmas condições de tempo e lugar. "Creio que houve interesse
em causar dano ao erário porque os valores não são de pouca monta e apresentaram prejuízos ao município,
estes demonstrados, concretamente, no relatório", observou.
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Justiça determina suspensão da greve dos policiais civis do Maranhão

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Kleber Carvalho, determinou que o Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Maranhão (Sinpol) suspenda o movimento grevista, deixando de promover, divulgar
ou incentivar qualquer medida que impeça ou embarace a regular e contínua prestação do serviço público
inerente à atividade policial desempenhada pelos policiais civis do Estado do Maranhão.

De acordo com a decisão, o descumprimento da determinação judicial incide em pena de multa diária de R$ 20
mil, além do desconto salarial dos dias não trabalhados daqueles servidores que continuarem em greve após a
declaração da ilegalidade. O Sinpol tem 15 dias para apresentar contestação.A ação civil pública, com pedido de
antecipação de tutela, foi ajuizada pelo Estado do Maranhão, após o Sinpol divulgar nos blogs que a categoria
por ele representada pretende paralisar, por tempo indeterminado, as atividades da Polícia Civil do Estado do
Maranhão, para reivindicar direitos que entendem possuir, como melhores condições de trabalho, ampliação do
efetivo de oficiais da corporação e reestruturação do subsídio com base nas tabelas apresentadas pelo Governo
do Estado.

Ao deferir o pedido do Estado, o desembargador Kleber Carvalho ressaltou que, mesmo sendo possível atender
a pauta reivindicatória do sindicato, haveria de se considerar que, exercendo carreira de Estado, os policiais
civis têm a missão de zelar pela manutenção da ordem e segurança pública.Sendo assim, afirmou o
desembargador, as atividades desenvolvidas por seus filiados são marcadas pela essencialidade e, por isso, não
são passíveis de paralisação por meio de greve, uma vez que tal direito seria vedado pela Constituição Federal
da República.
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A suspensão de energia elétrica feita de forma irregular em uma residência pode gerar indenização, caso o
imóvel encontre-se com todas as contas pagas. Esse foi o entendimento do Judiciário em Santa Luzia (MA). De
acordo com a decisão, a Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, deverá pagar à consumidora A. T. L. o
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.A consumidora informou que teve o
fornecimento de energia elétrica do seu imóvel suspenso, apesar de encontra-se com suas contas pagas.
Esclarece que um funcionário da reclamada dirigiu-se a sua residência lhe informando que teria que parcelar
um débito no valor de R$ 453,24 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). ela disse que
se recusou a assumir o débito, razão que seu fornecimento de energia foi suspenso, tendo sido religado no dia
seguinte.Designada audiência de conciliação, a ré se fez presente. No entanto, versa a decisão, "deixou de
juntar atos constitutivos e representativos, incorrendo em revelia, cujo efeito material mais relevante é a
presunção de que admite por verdadeiros os fatos articulados na inicial". E continua: "Cumpre asseverar,
apesar da revelia, preposta da reclamada em sede de audiência esclareceu que a cobrança feita a requerente
trata-se de um refaturamento por consumo não registrado quando da troca do medidor".A sentença esclarece
que a CEMAR, em sua contestação, deixou de trazer aos autos a comprovação de que, detectada a alegada
avaria no medidor, tenham sido observados os procedimentos e medidas previstas na Resolução ANEEL
456/2000, art. 73 e seus incisos, essencial para comprovar a regularidade do procedimento de recuperação de
consumo não faturado. "Aliás, é importante enfatizar que nem mesmo o documento é claro quanto ao
procedimento adotado pela CEMAR, pois ilegível. Nestes termos, tenho por ocorrente o ilícito reclamado pela
autora, sendo devida a desconstituição do débito imputado naquele procedimento administrativo", destaca a
decisão judicial.A Justiça, quanto ao pedido de indenização pelo dano moral, entendeu que o pedido da autora
mereceu acolhimento. "Neste ponto sublinho que, ainda que não tenha sido de grande extensão, o dano ocorreu
por conta do procedimento abusivo, falta de cortesia e de transparência no procedimento adotado pela
concessionária, caracterizadores de grave falha na prestação de serviços, capaz de causar aborrecimentos e
transtornos a autora, influindo na sua tranqüilidade psicológica, e que não podem ser rebaixados a um pequeno
melindre sem conteúdo indenizável", versou.Por fim, julgou procedente o pedido formulado em desfavor da
companhia para desconstituir o débito imputado à autora. A CEMAR foi condenada, ainda, a efetuar o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da
autora, acrescido de correção monetária pelo INP-C e juros de 1% ao mês, ambos a contar dessa decisão.
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Wellington destaca revogação da exigência da CNH para o CFO

O vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Wellington do Curso (PPS),
destacou e parabenizou, na manhã desta terça-feira (4), o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio
Coelho Cunha,   pela decisão que preceitua que a UEMA deve acatar as inscrições de candidatos que ainda não
tenham Carteira de Habilitação no ato da inscrição para o vestibular no Curso de Formação de Oficiais.
 
A decisão do magistrado vai ao encontro da Indicação nº 679/2015, apresentada pelo deputado Wellington na
Assembleia Legislativa, no dia 15 de julho, na qual solicita a sensibilidade por parte da Reitoria da UEMA e do
governo do estado, a fim de que pudessem revogar a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no
ato da inscrição.
 
"Parabenizamos a louvável decisão do juiz Clésio Coelho, que preceitua que a UEMA deve acatar as inscrições
de candidatos no vestibular para a o Curso de Formação de Oficiais que ainda não possuam Carteira Nacional
de Habilitação, bem como outros requisitos. Tal decisão vai ao encontro de uma proposição nossa que solicitava
a revogação de tal exigência. Mais do que uma simples revogação no ato da inscrição, ressalta-se aqui o
comprometimento para com os sonhos dos nossos jovens, com a Educação, Segurança Pública e, ainda, o zelo
por aquilo que é fundamental em nosso Estado: a Igualdade", afirmou o parlamentar.
 
ENTENDA

Com base em uma Ação Civil Púlica (ACP), o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho
Cunha, decidiu que a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) deverá acatar inscrições de candidatos no
vestibular para a o Curso de Formação de Oficiais que tenham entre 28 e 35 anos; de mulheres com menos de
1,60m e homens abaixo de 1,65m; que não possuam Carteira Nacional de Habilitação; que seja considerado o
limite de 35 anos aos candidatos já integrantes da Polícia Militar do Estado do Maranhão; e daqueles que
possuam sinais adquiridos, tais como orifício na orelha, no septo nasal e tatuagem.

A Ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado (DPE) em desfavor do Estado do Maranhão e da UEMA,
considerando que o dispõe da obrigação tais critérios constam nos anexos A e B do Edital nº 80/2015 –
REITORIA/UEMA, publicado no dia 10 de julho de 2015.

O juiz determinou o cumprimento imediato da decisão em decorrência da possibilidade de prejuízos por parte
dos candidatos alcançados com a medida.


