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Pretendentes à adoção fazem curso no Fórum de São Luís

28 candidatos que participam do curso no Fórum de São Luís foram inscritos pela Divisão Psicossocial da 1ª Vara da
Infância e Juventude

Há um ano, quando recebeu a notícia de que não poderia ter filhos biológicos, o casal Mirela Amorim e José
Menezes decidiu adotar uma criança e começou a buscar informações sobre o assunto. Nesta sexta-feira 13, o
médico e a enfermeira, casados há seis anos, participaram, no Fórum de São Luís, da primeira etapa do curso
preparatório para quem pretende adotar uma criança ou adolescente. Organizado pela Vara da Infância e
Juventude da capital, o curso é uma etapa obrigatória para o processo de adoção. Participam 28 pessoas.

A enfermeira conta que começou, no hospital onde trabalha, a ter contato com as crianças que vivem em
abrigos. "Fomos despertando o interesse em adotar e procuramos a Vara da Infância para saber quais os
procedimentos", disse. Segundo Mirela Amorim, há quatro casos de adoção na família dela. "Estamos levando
esse processo de uma forma muito natural. Será uma 'gestação' planejada e muito esperada", concluiu.

O fato de ser solteiro não impediu o servidor público José Valdo Duarte de realizar o sonho de ser pai. "Há três
nos e meio, uma conhecida entregou-me o filho dela para eu criar e nunca mais procurou o menino que hoje
tem 6 anos", contou. Para formalizar a adoção, ele procurou a Vara da Infância e Juventude, onde recebeu todas
as informações necessárias para esse processo. "A criança veio para minha vida no momento certo, pois me
sinto preparado, capaz de cuidar dele e de sua educação", afirmou. O servidor público disse conta com o apoio
de sua família que já possui outros três casos de adoção. "Aconselho as pessoas que têm o desejo de adotar que
busquem logo, pois tem muita criança em abrigos precisando de uma família e de carinho", finalizou.

No dia 20 deste mês e no dia 3 de dezembro, os 28 participantes do curso, sendo 21 casados e sete solteiros,
retornam ao Fórum de São Luís para a conclusão do curso, com carga horária de 24 horas. Durante essa etapa,
eles participam de oficinas vivenciais, visitam os abrigos para conhecer a realidade das crianças que estão à
espera da adoção e também ouvem depoimentos de pessoas que participaram do curso e já adotaram.

A assistente social Ana Cláudia Neponuceno, da 1ª Vara da Infância e Juventude, explica que, além do curso, o
processo de habilitação inclui entrevistas social e psicológica com os candidatos e visita domiciliar da equipe da
unidade judiciária para conhecer o ambiente que acolherá a criança ou adolescente adotado. Se aprovado, o
nome do candidato é incluído, por determinação do juiz, no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), ficando essa
pessoa aguardando o contado da gestora do CNA informando quando houver uma criança apta para ser adotada.
Se o candidato decidir pela adoção, ingressa com o processo judicial de adoção junto à Vara da Infância e da
Juventude.

Os 28 candidatos que participam do curso no Fórum de São Luís foram inscritos pela Divisão Psicossocial da 1ª
Vara da Infância e Juventude. São casais (casados ou em união estável), pessoas solteiras ou divorciadas. As
aulas são ministradas pela equipe da unidade judiciária, abordando temas como as expectativas e motivações
para a adoção, aspectos legais, ressignificando a adoção, a criança idealizada e a criança real, visita
supervisionada nas instituições de acolhimento,entre outros. 
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Justiça manda Estado garantir hemodiálise a servidores

O juiz Clésio Coelho Cunha, respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital, concedeu
liminar em ação protocolada pela Defensoria Pública do Estado (DPE) do Maranhão, obrigando o Governo do
Estado a garantir tratamento de hemodiálise a servidores estaduais.

O processo foi movido depois que dois servidores, já em condições de alta médica, precisaram ficar internados
no Hospital do Servidor (HSLZ) aguardando vagas ambulatoriais em clínicas especializadas em hemodiálise
conveniadas com o Estado.

Na decisão, o magistrado acata os argumentos da DPE e determina que o governo garanta o tratamento de
hemodiálise "ainda que seja com a prestação de serviços médicos externos de Hemodiálise em clínicas
particulares especializadas", possibilitando a alta médica dos pacientes/servidores do HSLZ.

Clésio Cunha estabeleceu multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Baixe aqui a íntegra decisão.
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Tribunal de Justiça derruba pensões a esposas e viúvas de
vereadores

Desembargador Jorge Rachid|

As leis aprovadas pela Câmara Municipal de Presidente Dutra, que dispõem sobre a criação de pensão vitalícia
para viúvas dos vereadores e esposas de parlamentares municipais que no exercício do mandato tenham sido
cometidos de enfermidades que causem invalidez, são inconstitucionais.

O entendimento é do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) que, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta pelo prefeito daquele Município, Juran Carvalho, seguiu voto do
desembargador Jorge Rachid, relator do processo. A ação questiona as Leis Municipais 11/85, 22/92, 026/96,
027/96, 051/2001 e 052/2001.

Para o chefe do Executivo Municipal, as legislações aprovadas pelos vereadores ofendem tanto a Constituição
Federal como a Estadual, que ao tratarem do regime previdenciário contributivo deixam claro a necessidade de
uma fonte de custeio para esse tipo despesa, o que não ocorreu com as citadas leis municipais.

Além de questionar o direito adquirido, sob o argumento de ser um benefício ilegal, o prefeito afirmou que as
leis referentes ao benefício previdenciário só poderiam ser criadas por norma federal, sendo competência
privativa da União.

Em seu voto, o desembargador Jorge Rachid enfatizou que as leis violam o princípio da moralidade no serviço
público, na medida em que o pagamento desse benefício não se compatibiliza com a ética, transparência e
lealdade ao interesse público.

O magistrado frisou que os municípios têm autonomia para criar regime próprio de previdência social, como
meio de assegurar pelo menos aposentadoria e pensão por morte. "Porém a instituição dessas vantagens deve
atender ao interesse público, de forma que instituir, por lei, que a população arque com o pagamento de
benefício previdenciário, sem qualquer contribuição, é confrontar o texto da Carta Magna", assinalou.

O desembargador afirmou não existir direito adquirido, por se tratar de uma concessão de pensão com base em
norma inconstitucional. (Adin N.º 42.509/2014)
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Justiça determina que Estado deve garantir hemodiálise à
pacientes

O Governo do Estado terá que garantir tratamento de hemodiálise a servidores estaduais. A determinação foi do
juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital, Clésio Coelho Cunha.

A liminar foi favorável a ação protocolada pela Defensoria Pública do Estado (DPE) do Maranhão, que foi
movida após dois servidores, que mesmo em condições de alta médica, tiveram que ficar internados no Hospital
do Servidor (HSLZ) aguardando vagas ambulatoriais em clínicas especializadas em hemodiálise conveniadas
com o Estado.

Na decisão, além de acatar os argumentos da ação da DPE, o juiz Clésio determina a garantia por parte do
governo nos tratamentos de hemodiálise mesmo que seja através de prestação de serviços médicos externos de
Hemodiálise em clínicas particulares especializadas. Isso possibilitará que alta médica dos pacientes e
servidores do HSLZ seja efetivada.

Caso não cumpra a decisão, o juiz estabeleceu multa diária de R$ 10 mil ao Estado.
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Justiça obriga Estado a garantir hemodiálise a servidores

Em decisão datada desta sexta-feira (13), o juiz Clésio Coelho Cunha, respondendo pela Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís, determina ao Estado o prazo de 30 dias para a prestação de serviços Terapia
Rena Substitutiva para "atender de forma eficiente os beneficiários/ contribuintes do FEPA/FUNBEN,
especialmente aos internados no Hospital do Servidor e em condições de alta médica (para que possam fazer o
tratamento ambulatorial), ainda que seja com a prestação de serviços médicos externos de hemodiálise em
clínicas particulares especializadas, notadamente no Instituto Maranhense de Rins". A multa diária para o não
cumprimento da decisão é de R$ 10 mil.

A decisão atende a pedido de tutela de urgência liminar antecipatória dos efeitos da tutela da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão em face do Estado e do Hospital do Servidor. De acordo com a DPEM, em abril
a Defensoria foi informada por representantes dos assistidos que "por não haver vagas ambulatoriais suficientes
em clinicas especializadas em hemodiálise conveniadas com o Hospital do Servidor e Estado do Maranhão, os
pacientes estariam tendo que aguardar prazo indeterminado em regime de internação hospitalar por um leito
ambulatorial, mesmo nos casos de alta médica".

Em suas fundamentações o magistrado afirma que "o modelo político, social e econômico adotado pela
sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática tendente a vilipendiar
o direito universal à saúde". E alerta: "a negativa de tratamento da maneira recomendada pelo profissional da
saúde põe em risco a vida dos que dele necessitam, alem de impedir que tenham minorados os efeitos da
enfermidade que lhes acometem".

De acordo com Clésio Cunha, intimado a manifestar-se, o Estado quedou-se inerte.

Ascom TJMA
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Justiça determina interdição de matadouro em Carolina

Divulgação / Assessoria |

CAROLINA - Acolhendo pedidos de uma Ação Civil Pública proposta pela Promotoria da Comarca de Carolina, a
Justiça determinou, em caráter liminar, a interdição do matadouro municipal, devendo ser apreendidas as
ferramentas e equipamentos utilizados no abate de animais.

A decisão obriga, também, o município a construir, no prazo de 120 dias, um estabelecimento, de forma a
atender todas as normas sanitárias definidas em lei. A administração deve se abster, ainda, de abater e de
transportar animais.

Em caso de desobediência, foi determinada a cobrança de multa diária de R$ 1 mil, a ser paga pessoalmente
pelo prefeito de Carolina.

Ainda na determinação, Justiça ordenou que a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged)
fiscalize o cumprimento das obrigações.

Consta nos autos que, conforme apontou laudo de inspeção da Aged, o matadouro municipal não se encontra
em condições higiênico-sanitárias de funcionamento. Também não há fiscalização criteriosa quanto à sanidade
dos animais abatidos, o que causa elevado risco de contaminação por zoonoses para a população da cidade.

Foi atestado que o abate é feito com o animal em contato direto com o piso, não existe estrutura para a
contenção do animal, não há separação entre área de vômito e área de sangria, e a distribuição dos produtos é
feita em caminhão-baú sem refrigeração adequada.

Para o juiz Mazurkiévicz Cruz, existe prova suficiente de risco para a saúde dos consumidores de carne oriunda
do matadouro. "Não tem amparo legal a continuidade do funcionamento do matadouro sem atendimento às
condições higiênico sanitárias exigidas por lei, o que coloca em risco a saúde de toda a população de Carolina",
afirmou o magistrado.
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Vereadores: pagamento de pensão é inconstitucional

SÃO LUÍS - As leis aprovadas pela Câmara Municipal de Presidente Dutra, que dispõem sobre a criação de
pensão vitalícia para viúvas dos vereadores e esposas de parlamentares municipais que no exercício do
mandato tenham sido cometidos de enfermidades que causem invalidez, são inconstitucionais.

O entendimento é do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) que, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que questiona as Leis Municipais 11/85, 22/92, 026/96, 027/96, 051/2001
e 052/2001, seguiu voto do desembargador Jorge Rachid, relator do processo. A ação foi proposta pelo prefeito
de Presidente Dutra, Juran Carvalho.

Para o chefe do Executivo Municipal, as legislações aprovadas pelos vereadores ofendem tanto a Constituição
Federal como a Estadual, que ao tratarem do regime previdenciário contributivo deixam claro a necessidade de
uma fonte de custeio para esse tipo despesa, o que não ocorreu com as citadas leis municipais.

Além de questionar o direito adquirido, sob o argumento de ser um benefício ilegal, o prefeito afirmou que as
leis referentes ao benefício previdenciário só poderiam ser criadas por norma federal, sendo competência
privativa da União.

Em seu voto, o desembargador Jorge Rachid enfatizou que as leis violam o princípio da moralidade no serviço
público, na medida em que o pagamento desse benefício não se compatibiliza com a ética, transparência e
lealdade ao interesse público.

O magistrado frisou que os municípios têm autonomia para criar regime próprio de previdência social, como
meio de assegurar pelo menos aposentadoria e pensão por morte. "Porém, a instituição dessas vantagens deve
atender ao interesse público, de forma que instituir, por lei, que a população arque com o pagamento de
benefício previdenciário, sem qualquer contribuição, é confrontar o texto da Carta Magna", assinalou.

O desembargador afirmou não existir direito adquirido, por se tratar de uma concessão de pensão com base em
norma inconstitucional.
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IMPERATRIZ - Promotores de Justiça com atuação na área criminal reuniram-se, no auditório Delegacia
Regional de Polícia Civil, em Imperatriz, com delegados, subcomandantes da Polícia Militar, representantes do
Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística, para discutirem a implementação das audiências de
custódia na Comarca de Imperatriz.

Desde do dia 26 de outubro, toda pessoa presa em flagrante delito no município é conduzida à presença de um
dos juízes criminais da Comarca. Também é obrigatória a participação de representantes do Ministério Público
e da Defensoria Pública ou advogado escolhido pelo autuado.

Na audiência, é discutida a legalidade da prisão e a necessidade de conversão em prisão preventiva, sendo
averiguado, ainda, se houve violação dos direitos da pessoa presa. Para o promotor Ossian Bezerra, é
necessário que as polícias Civil e Militar observem com maior cautela os deveres legais, sob pena de
responsabilização.

"Assim como deverá ser apurada a conduta de qualquer policial que se exceda, praticando atos de tortura ou
abuso de autoridade, igualmente poderá ser responsabilizado por calúnia o autuado que, de má-fé, imputar
falsamente atos desta natureza aos agentes", afirmou o promotor.

A promotora Uiuara de Melo ressaltou que a instalação das audiências é uma luta antiga dos movimentos de
defesa de direitos humanos, sobretudo, do Comitê Estadual de Combate à Tortura e do próprio Ministério
Público. Uiuara destacou, ainda, a necessidade de que todos os órgãos do sistema de Justiça e da segurança
atuem integrados para o sucesso das audiências.

"Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à
presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade", enfatizou Uiuara.
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Tecnologias da Informação do PI e MA trocam experiências na implantação do PJ-e

 O secretário de tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Agnaldo Abreu Almendra,
junto com servidores da equipe de desenvolvimento da STIC, realizaram na manhã desta quinta-feira, 12.11,
reunião preliminar com o diretor de informática do TJMA, Jorge Henrique Oliveira e com os analistas técnicos
Euziel Lourenço e Arlon Cordeiro, dando início à troca de informações e experiências na implantação do
Processo Judiciário Eletrônico – PJ-e. A reunião foi em boa parte acompanhada pelos juízes auxiliares da
Presidência, Melissa Pessoa e Paulo Roberto Barros, e pelo conselheiro do CNJ, advogado Norberto Campelo.

No acompanhamento inicial, os profissionais da TI do TJMA buscam trazer apoio técnico para a implantação do
PJ-e, com partilhamento de experiências, sugestões e boa práticas na condução da instalação do processo. No
ano de 2014 no estado do Maranhão 36 unidades de 1º grau, entre JECCs e varas da capital e interior, foram
informatizados. Já em 2015 foram acrescidas 55 unidades, entre varas de interesse difuso, fazenda pública,
execução fiscal e varas cíveis de São Luiz.

“Desde que iniciamos os trabalhos do PJ-e no Maranhão já temos 80.000 processos totalmente digitalizados,
que geraram 500.000 movimentações, realizadas por 1.500 servidores treinados para trabalhar diretamente
com o PJ-e”, assinala Jorge Henrique Oliveira. O diretor de TI da TJMA explica também que os próximos
encontros, presenciais ou por videoconferência, darão o ritmo da implantação do sistema.

“Primeiramente precisamos analisar o parque tecnológico, mas concomitantemente é importante a criação de
comitês gestores, a organização de uma estrutura de apoio técnico, a inserção desse grupo no apoio técnico do
CNJ e também a parte legal, como a expedição de atos normativos e de certificados digitais, para magistrados e
servidores que trabalharão com o sistema”, diz.

A vinda da equipe de TI do TJMA a Teresina atende uma solicitação do conselheiro Norberto Campelo feita à
desembargadora presidente do TJMA, Cleonice Freire e ao seu sucessor, eleito para o biênio 2016-2018,
desembargador Cleones Cunha. Fonte: TJ-PI


