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Corregedora Nacional da Justiça inova com a criação de grupo de trabalho

A corregedora nacional da Justiça, ministra Nancy Andrighi, enviou ofício circular à corregedora do Maranhão,
desembargadora Nelma Sarney, informando sobre a criação da Coordenação de Controle Regional, que dará
suporte às atividades do órgão. No documento, a ministra destaca que para cada uma das 5 regiões do Brasil há
um desembargador representante.

Com a finalidade de descentralizar e melhorar a atuação do órgão corregedor, o grupo de trabalho terá a
função de assessorar a Corregedoria Nacional na análise de informações oriundas dos tribunais de Justiça
estaduais; acompanhar as atividades das corregedorias estaduais; e auxiliar na fiscalização e execução das
orientações, determinações e metas que forem fixadas pela Corregedoria Nacional.
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Município tem 180 dias para implementar sistema de abastecimento de água encanada de qualidade

Em decisão datada dessa quinta-feira (02), o juiz titular da Comarca de Tutóia, Rodrigo Otávio Terças Santos,
determina o prazo de 180 dias para que o Município “implemente o sistema de abastecimento de água
encanada de qualidade a todos os moradores do município de Tutóia”. A multa diária para o não cumprimento
da decisão é de R$ 5 mil (cinco mil reais) “sem prejuízo das sanções penais cabíveis”, reza o documento. A
decisão atende à Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela interposta pelo Ministério Público
Estadual.

Consta da ação que “o Município de Tutóia recebeu investimentos na ordem de R$ 5.000.000,00 para a
implantação do sistema de abastecimento de água na cidade”, investimento esse oriundo de dois acordos
firmados com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.
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Justiça confirma ilegalidade de paralisação de policiais civis

Em sessão das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), os
desembargadores decidiram, por maioria de votos, manter os efeitos da liminar que determinou ao Sindicato
dos Policiais Civis do Estado se abster de promover, divulgar ou incentivar qualquer medida que impeça ou
embarace a regular e contínua prestação de serviços por policiais civis.

A liminar havia sido deferida no dia 19 de setembro pelo desembargador Kleber Carvalho, o mesmo relator do
recurso ajuizado pelo Sinpol. A decisão acolheu pedido do Estado do Maranhão, que, em ação civil pública,
afirmou que o sindicato veiculou, nas mídias sociais, a intenção de paralisar as atividades da Polícia Civil
durante os dias 18, 19, 24, 25 e 26 de setembro, e também para os dias 13 e 17 de outubro.
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Pai é condenado por abusar sexualmente das próprias filhas

Um lavrador foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão em regime fechado, na última terça-feira, 30 de
setembro, por violentar sexualmente as duas filhas por seis anos consecutivos. As vítimas tinham oito e seis
anos de idade quando os abusos começaram e atualmente têm 15 e 13 anos.

A denúncia pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva foi feita pelo promotor de justiça
André Charles Martins, titular da Comarca de Maracaçumé, da qual Centro Novo do Maranhão é termo
judiciário
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Biblioteca do Fórum de São Luís disponibiliza serviço de informação em novo formato

A Biblioteca do Fórum de São Luís “Desembargador Juvenil Amorim Ewerton” está oferecendo o serviço de
Disseminação Seletiva da informação (DSI) em novo formato, com envio por e-mail institucional e acesso
também na intranet do fórum. As publicações são periódicas, conforme o fluxo de informações de interesse do
público-alvo.

O serviço é direcionado aos servidores e magistrados de primeira instância do Judiciário maranhense e traz
assuntos relevantes de suas áreas de interesse. São informações divulgadas nas principais fontes de pesquisa
jurídica (eletrônica) do país e do mundo.
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Desembargador Benedito Belo é o plantonista do TJMA até domingo

O desembargador Benedito Belo responde pelo plantão de 2° grau até domingo (5), conforme portaria 783/2014,
assinada pela presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Silva Freire.

No plantão de 2º grau são recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal, incluindo pedidos
de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à vida e à saúde das
pessoas), decretação de prisão provisória e outros.

Os servidores plantonistas de 2º grau são Lilah de Moraes Barreto e José de Jesus Costa. O número do telefone
disponibilizado para o plantão judiciário de 2º grau é o (98) 8815-8344.
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Acusado de homicídio é condenado a 10 anos de reclusão em Mirinzal

O juiz Celso Serafim Júnior, titular de Mirinzal, presidiu na última quarta-feira (1º) uma sessão do Tribunal do
Júri na comarca. No banco dos réus, Iogo Lucian Moreira Baeta, que estava sendo acusado da morte de José
Ribamar Fonseca. O acusado foi considerado culpado e recebeu a pena de 10 anos de reclusão. A sessão
ocorreu na Câmara de Vereadores de Mirinzal.

De acordo com informações do processo, Iogo Lucian teria assassinado José de Ribamar a golpes de canivete,
em junho de 2013. O crime ocorreu durante um arraial na cidade, na praça de eventos de Mirinzal. De acordo
com a denúncia, José de Ribamar e um senhor conhecido como Adeilton estavam dormindo em mesas de uma
barraca do arraial.
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Justiça determina reforma do Casarão onde morou Aluísio Azevedo

Uma decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determina que a proprietária do casarão
onde morou o escritor maranhense Aluísio de Azevedo tem 15 dias para realizar obras de escoramento, limpeza
e conservação para evitar o desabamento e eliminar o processo de deterioração do imóvel, que é tombado e
constitui parte do patrimônio histórico da capital maranhense.

O juiz titular da unidade judicial, Douglas de Melo Martins, aplicou uma multa diária de mil reais em caso de
descumprimento. A decisão judicial em caráter liminar é resultado de uma em ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado contra a dona do casarão, localizado na Rua do Sol, nº. 567, no Centro de São Luís.
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CAOS NA SEGURANÇA: PRESÍDIO DE PEDRINHAS REGISTRA 17ª MORTE ESTE ANO
sábado,4
de
Presídio de Pedrinhas registra 17ª morte este ano 
Maior estabelecimento prisional do Maranhão, Pedrinhas tem sido palco de rebeliões, brigas e assassinatos; Em
2013, conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), houve 60 mortes

Da Agência Brasil

No mesmo dia em que o Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a permanência da Força Nacional de
Segurança nos presídios maranhenses, o estado registrou a 17ª morte, este ano, de detentos no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas.

A morte de Douglas Ferreira Coelho, 25 anos, ocorreu na tarde de ontem (2) e foi confirmada pelo governo no
início da tarde de hoje (3). As autoridades da área de segurança do estado não informaram em que
circunstâncias o fato ocorreu. "A Secretaria de Estado de Justiça e a Administração Penitenciária informa que a
Polícia Civil fez a perícia e está investigando as circunstâncias da morte", diz a nota divulgada pelo governo do
estado.

Paulo Rodrigues da Costa, titular da Sejap:
17ª morte este ano e ele, assim como no filme de Stanley Kubrick, de olhos bem fechados
Mesmo com tropas federais há quase um ano atuando no sistema prisional do Maranhão, há três semanas, 49
presos fugiram de Pedrinhas. No último dia 15, o então diretor da Casa de Detenção de São Luís, Cláudio
Barcelos, foi detido preventivamente por suspeita de facilitar a fuga de presos e também autorizar, mediante
pagamento, que detentos deixassem a unidade irregularmente e retornassem após cometerem crimes. Na
última quarta-feira (1º) o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) concedeu alvará de soltura para que Barcelos
responda as acusações em liberdade.

Maior estabelecimento prisional do Maranhão, Pedrinhas tem sido palco de rebeliões, brigas e assassinatos. Em
2013, conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), houve 60 mortes. Também partiram do interior do
complexo ordens para que bandidos atacassem delegacias da região metropolitana da capital maranhense e
ateassem fogo a ônibus.
Postado por Equipe Baluarte às 19:20   


