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Policiais Militares afirmam que nada acontecerá com coronel e esperam maior empenho à OAB,
MPMA e a Justiça
Publicado em   11/jan./2016
por  Caio Hostilio

Policiais Militares se manifestam através de nota encaminhada ao blog contra a soltura prematura do coronel,
as publicações do coronel nas redes sociais e esperam maior empenho da OAB, do MPMA e da Justiça, uma vez
que não confiam nas providências adotadas pelo comando da PMMA:

Isso foi uma grande palhaçada

Agora saber se esse bandido vai voltar a comandar o 15º BPM. A OAB já partiu pra cima… Infelizmente, por
uma atitude insana, de um irresponsável, o atual presidente está generalizando. Ele tem que ficar nesse … e
envidar todos os esforços pra que ele pague pelos crimes que cometeu.

E é isso que queremos…que esse … seja rigorosamente punido pela justiça. Porque no âmbito da PM, sabemos
que isso não vai dar em nada. No máximo ele será afastado da função de Comandante do batalhão.

Eles são benevolentes quando se trata de oficial. Agora se fosse um praça já estava jogado lá no presídio do
QCG, sujeito a morrer de calazar, como morreu o Sd Jomar.

Quando te falei que essa palhaçada que esse … fez não vai dar em nada, olha só o que ele faz…debocha da cara
de todos…debocha da OAB, debocha da PM, do MP, Judiciário, debocha da comissão de direitos humanos da
Assembléia Legislativa, da comissão de segurança da Assembléia, que é presidida pelo cabo Campos.

Por ter feito o que fez com o cabo Bandeira e com o seu advogado, esse … afronta assim toda uma instituição e
fere a democrácia, jogando na vala comum e manchando a imagem de uma instituição secular como é a Policia
Militar do Maranhão.

IMG-20160109-WA0020Isso é um deboche, uma afronta aos poderes constituídos. Esse … tem que ser
rigorosamente punido.

Olhai Caio… é assim, com privilégios e regalias, que são tratados os oficiais na PMMA….mesmo ele tendo uma
atitude de bandido, marginal. Agora se fosse um praça, ah meu amigo, a historia era muito diferente.

Sobre a prisão dele em Bacabal, o que se comentam entre os militares é que ele só prestou esclarecimentos e
foi liberado.

Agora tão armando pra prejudicar o cabo Bandeira. Querem enquadrar ele pelo crime de “motim”…um crime
militar.



Sabe quem vai ser o maior prejudicado nessa história toda…o cabo Bandeira. Já o coronel se sofrer alguma
sanção, será única e exclusivamente pelo que de com o advogado e mesmo assim, na justiça civil… Por que se
depender da justiça militar, ele já esta inocentado. Existe um corporativismo que se mistura com impunidade,
muito forte entre os oficiais da PMMA.
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Vara da Infância e Juventude começa a fiscalizar festas de Carnaval em São Luís

As ações de fiscalização realizadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís foram intensificadas a
partir deste sábado (9). Ao longo de todo o período pré-carnavalesco e nos dias oficiais da folia, o Setor de
Proteção à Criança e Adolescente da unidade judicial estará presente nos eventos festivos realizados em São
Luís.

O objetivo é verificar o cumprimento das regras para a participação de crianças e adolescentes nos eventos,
garantido a proteção integral destes nas festas que são comuns nesta época do ano. Toda a equipe de
comissários de menores da Vara atuará na fiscalização, verificando a compatibilidade da faixa etária e
realizando abordagens relativas ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 243
(Lei 8069/90), que proíbe a venda de bebidas alcoólicas.

A juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, que responde pela unidade judicial, explica que a intensificação
da fiscalização visa coibir práticas que ponham em risco a integridade das crianças e adolescentes. “Impedir ou
tentar embaraçar a fiscalização dos comissários de justiça poderá ensejar pena de detenção de seis meses a
dois anos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”, concluiu a magistrada.

O prazo para solicitação do alvará de participação dos menores nos eventos carnavalescos iniciou em 04 de
janeiro e se estende até próximo dia 22, conforme a Portaria n.º 01/2016 expedida pela 1ª Vara da Infância e
Juventude de São Luís. (Fonte: TJMA)
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Crianças e adolescentes só poderão participar do carnaval com
alvará

A juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, que está respondendo pela 1ª Vara da Infância e Juventude de
São Luís, assinou portaria na qual define prazo para requerimento de alvarás de crianças e adolescentes que
irão participar em desfiles e apresentações nas festividades carnavalescas deste ano, em conformidade com a
portaria que regulamenta a participação de crianças e adolescentes nessa época do ano, datada de 2012.

A portaria assinada pela magistrada, que pode ser encontrada logo abaixo , ressalta que o prazo para
recebimento dos documentos iniciado no dia 4 de janeiro, segue até o dia 22 de janeiro. Esses documentos
deverão ser entregues no Setor de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica no Fórum Desembargador
Sarney Costa, em São Luís. Os alvarás serão entregues aos requerentes no período de 1º a 5 de fevereiro
próximo.

Para que seja expedido o alvará, é preciso a autorização para participação da criança e do adolescente,
assinado pelo pai, mãe ou responsável legal e cópia dos documentos de identificação dos envolvidos, bem como
requerimento administrativo (disponível no SPCA) pela agremiação e cópia da inscrição do CNPJ ou Estatuto
Social da agremiação carnavalesca.

A magistrada ressalta que "a equipe de Comissários de Justiça da Infância e Juventude da 1ª Vara irão fiscalizar
os dias de apresentação com objetivo de prevenir e solucionar irregularidades na participação de menores
nessas festas carnavalescas".

Sobre a portaria de 2012, ela disciplina a entrada e permanência de crianças e adolescentes em bailes
carnavalescos e suas participações nos desfiles de carnaval. Essa portaria esclarece, no seu artigo 6º, que nos
casos em que houver a exigência de alvará judicial desta vara para a participação de crianças ou adolescentes
nos eventos, o mesmo deverá ser requerido pelo responsável das entidades em período a ser estabelecido em
portaria específica editada pelo juiz titular ou que estiver respondendo pela unidade judicial.

Abaixo, em Arquivos Publicados, a portaria que estabelece o período para requerimento de alvarás, e a portaria
de 2012, que disciplina a participação de crianças e adolescentes no carnaval.
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Justiça fiscaliza eventos carnavalescos

As ações de fiscalização realizadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís foram intensificadas a
partir d último sábado, dia 09. Ao longo de todo o período pré-carnavalesco e nos dias oficiais da folia, o Setor
de Proteção à Criança e Adolescente da unidade judicial estará presente nos eventos festivos realizados em São
Luís.

O objetivo é verificar o cumprimento das regras para a participação de crianças e adolescentes nos eventos,
garantido a proteção integral destes nas festas que são comuns nesta época do ano. Toda a equipe de
comissários de menores da Vara atuará na fiscalização, verificando a compatibilidade da faixa etária e
realizando abordagens relativas ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 243
(Lei 8069/90), que proíbe a venda de bebidas alcoólicas.

A juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, que responde pela unidade judicial, explica que a intensificação
da fiscalização visa coibir práticas que ponham em risco a integridade das crianças e adolescentes. "Impedir ou
tentar embaraçar a fiscalização dos comissários de justiça poderá ensejar pena de detenção de seis meses a
dois anos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei", concluiu a magistrada.

REGRAS - O prazo para solicitação do alvará de participação dos menores nos eventos carnavalescos iniciou em
04 de janeiro e se estende até próximo dia 22, conforme a Portaria n.º 01/2016 expedida pela 1ª Vara da
Infância e Juventude de São Luís.

Todas as regras para participação de menores em eventos carnavalescos podem ser conferidas nas Portarias
001/2012 e 01/2016, em anexo.
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Presidente do TJMA discute propostas da magistratura com
Diretoria da AMMA

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Cleones Cunha, recebeu nesta sexta-feira (8),
a visita do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Gervásio Santos que,
acompanhado de diretores da entidade, apresentou pauta de sugestões da magistratura maranhense para a
nova gestão.

Temas relacionados a uma possível reorganização judiciária foram discutidos na reunião, assim como a
nomeação de novos juízes, investimento na segurança dos fóruns, valorização dos juízes de 1º Grau,
regularização de fornecimento de material, efetivação da paridade entre ativos e inativos, entre outros assuntos.

Na ocasião, o desembargador Cleones Cunha ressaltou a importância de ouvir a magistratura para encontrar
saídas para as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário, principalmente no momento econômico delicado
que o país vive.

"Precisamos analisar o que é necessário fazer, para juntos, encontrarmos soluções diante dos desafios, que são
muitos", afirmou o presidente, acrescentando que a nomeação de novos juízes é uma das ações prioritárias da
atual gestão, que será estudada assim que a negociação com os servidores do Judiciário começar a ser
solucionada e posta em prática.

O presidente da AMMA, juiz Gervásio Santos, por sua vez, revelou que o momento vivido pelos magistrados,
nesse início de gestão, é diferenciado e aponta boas expectativas, tendo em vista que o atual presidente da
Corte Estadual de Justiça tem legitimidade e conquistou credibilidade junto à classe por estar sempre
disponível a ouvir os juízes. "Sua postura cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de um trabalho
conjunto e coeso", assinalou.

REESTRUTURAÇÃO - A necessidade de uma reestruturação no âmbito do Judiciário estadual foi apresentada na
reunião como uma possível solução para a falta de acesso à Justiça em determinadas regiões do Maranhão. Os
dirigentes da AMMA sugeriram que seja feita uma análise criteriosa das unidades judiciais criadas e não
instaladas, da realidade de distribuição de determinadas comarcas, reorganizando a estrutura já existente.

"Não queremos vir apenas solicitar a instalação de varas e nomeação de juízes porque sabemos que estamos em
um momento difícil e, também que, em vários casos, esta não será a solução. Mas pensarmos uma
reestruturação, que não impacte em criação de estruturas e mais gastos, é uma opção viável", completou
Gervásio Santos.

O desembargador Cleones Cunha frisou que novas reuniões serão realizadas com a participação dos juízes e da
corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, para fazer levantamentos sobre a situação das
comarcas no Estado, com vistas a uma adequação das necessidades jurisdicionais.

"Nossa gestão será compartilhada. Quero e preciso da participação de vocês para que possamos colocar nossos
projetos em prática, com engajamento dos magistrados e servidores", ressaltou o presidente do TJMA.



Além do presidente da AMMA, participaram da reunião a diretora-geral do TJMA, juíza Isabella Martins, e os
juízes Marcelo Silva Moreira, 1º vice-presidente AMMA, Ângelo Antônio Alencar dos Santos, 2º vice-presidente,
Lavínia Macedo Coelho, 3ª vice-presidente, Holídice Barros, secretário-geral, e Carlos Henrique Rodrigues
Veloso, tesoureiro-geral.
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Comarca de Grajaú realiza correição até sexta-feira

Arte: Imirante.com|

GRAJAÚ - Segue até sexta-feira (15), a correição ordinária na 1ª Vara da Comarca de Grajaú iniciada nesta
segunda-feira (11). O juiz titular Silvio Alves Nascimento, determinou, por meio da Portaria 28/2015, a
expedição das comunicações devidas aos órgãos competentes.

Sugestões e reclamações relativas aos feitos poderão ser entregues na secretaria da vara durante período
correicional. Todos os processos em tramitação, exceto aqueles em grau de recurso em instância superior,
serão correicionados.

A correição ordinária objetiva analisar a regularidade na tramitação dos feitos judiciais; medir o tempo de
cumprimento pela secretaria das determinações exaradas; constatar a regularidade na remessa das
informações mensais ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça; verificar as condições
prediais e patrimoniais do fórum e verificar as condições de armazenamento dos processos em curso, entre
outros.
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Taxas cartoriais têm valores atualizados no Maranhão

SÃO LUÍS - Já está em vigor no Maranhão a nova tabela de valores das custas e emolumentos cobrados pelos
cartórios. As taxas a serem praticadas durante o ano de 2016 foram atualizadas no percentual de 10,97%,
conforme prevê a Lei 9.109/2009, que regula a cobrança. Os serviços são fiscalizados pelo Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário (FERJ).

Os novos valores variam de R$ 3,80 (distribuição de petição inicial, reconhecimento de firma) a R$ 9.537,40
(máximo para a execução de título judicial, extrajudicial ou fiscal).

O percentual teve como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - (IBGE), no período de dezembro de 2014 a novembro de 2015 (últimos
doze meses).

A tabela traz, de forma detalhada, preços das custas da Justiça de 2º Grau (cível, criminal e atos diversos); da
Justiça de 1º Grau (processos cíveis, criminais, de distribuição, partidoria, avaliação, depósito público, oficiais
de justiça, intérpretes e tradutores), além dos valores a serem aplicados pelos cartórios extrajudiciais de todo o
Estado nos serviços de registro civil das pessoas físicas e jurídicas, registros de imóveis e protestos de títulos.

De acordo com a Resolução n° 40/2015, do Tribunal de Justiça do Maranhão, a atualização da tabela considerou
o princípio da razoabilidade, tendo em vista que os valores dos emolumentos devem guardar compatibilidade
com os custos de remuneração dos serviços prestados pelas serventias.

De acordo com a diretora do FERJ, Celerita Dinorah de Carvalho, o índice aplicado consiste apenas numa
atualização monetária, a fim de adequar os valores praticados pelos cartórios à realidade econômica atual.

Fundo

Do total arrecadado pelos cartórios extrajudiciais, 12% são destinados ao FERJ - o fundo que subsidia as
despesas de elaboração e execução de planos, programas e projetos para a modernização e o desenvolvimento
dos serviços judiciários - ficando os 88% restantes da receita para os cartórios.

Também são financiados pelo FERJ a construção, ampliação e reforma de prédios e instalações, aquisição de
materiais permanentes e serviços de manutenção e reparos; a implantação dos serviços de informatização da
Justiça; aquisição e manutenção de veículos utilitários; e materiais de consumo indispensáveis à manutenção do
Poder Judiciário.
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SINDJUS-MA confirma representantes dos servidores para Comitê Gestor Regional do TJMA

Atendendo solicitação da Diretora Geral do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Doutora Isabella Parga
Lago, para cumprimento de Resolução 194/2014 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS/MA, através do seu Presidente Anibal Lins, confirmou,
na última sexta-feira, 08/01, os servidores MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA e WLISSES BRUNO DA SILVA
FELIPE para representar a categoria junto ao Comitê Gestor Regional.

Márcio Luis e Wlisses Bruno foram escolhidos em assembleia geral pelo SINDJUS-MA, realizada dia 01/08/2015,
dentre os 32 servidores que se inscreveram para participar do processo eleitoral, nos termos do Edital
04/2015-TJMA.

Todos os servidores puderam se inscrever para participar da eleição e as inscrições foram feitas pelo Tribunal,
seguindo a resolução 194/2014 do CNJ. Coube ao SINDJUS-MA proceder a escolha dos nomes indicados.
“Iremos discutir com o cidadão quais medidas são necessárias para melhorar as atividades da Justiça de 1° grau,
visto que antes essas soluções e medidas eram tomadas apenas pela administração e passarão agora a ser
decididas também pelos servidores e magistrados”, explicou Márcio Luís.

Para Wlisses Bruno da Silva Felipe, é necessária uma atenção maior à justiça de 1° grau pela falta de estrutura
adequada e condições de trabalho nas comarcas. “Sou preocupado com a falta de estrutura da justiça de 1°
grau, por isso iremos atuar no comitê regional para melhorarmos várias deficiências como falta de servidores,
de infraestrutura e material de expediente”, completou.

O Presidente do SINDJUS-MA, Anibal Lins, avaliou como positiva a solicitação feita pela Diretoria Geral do
TJMA, quanto à indicação dos servidores que vão representar a categoria no Comitê Gestor Regional. Essa
indicação é uma prerrogativa legal exclusiva do sindicato, conforme dispõe a Resolução 194/2015-CNJ. “Esse é
um gesto muito sintomático, que demonstra, a meu ver, o compromisso do Presidente Cleones Cunha de
realizar uma administração transparente, democrática, dialogal, respeitadora das leis e aberta à participação
dos servidores”, declarou.


