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Tribunal de Justiça barra tentativa do Governo de não repassar recursos ao Hospital de Bernardo do
Mearim

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cleonice Freire, indeferiu pedido do Governo do Estado
para que fosse desobrigado a repassar R$ 100 mil mensais ao hospital de Bernardo do Mearim.

Os repasses eram feitos normalmente até o fim do ano passado, mas foram suspensos na gestão Flávio Dino
(PCdoB), o que motivou ação do Ministério Público e decisão judicial determinando a retomada da
transferências dos valores.

Após essa determinação, o Governo do Estado protocolou pedido de suspensão da liminar, o que foi negado pela
desembargadora.

“Não procede […] a argumentação do requerente de que o Juízo de base não poderia conceder a tutela sem
ouvir a parte contrária, contrariando o art. 2º, da Lei nº 8.437/92 e os princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV, CF, visto que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado
a regra do art. 2º, da Lei nº 8.437/92”, despachou.
Continua...

Veja aqui a íntegra da decisão:

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/221682756/andamento-do-processo-n-0007384-392015810000
0-suspensao-de-tutela-antecipada-20-08-2015-do-tjma

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/221682756/andamento-do-processo-n-0007384-3920158100000-suspensao-de-tutela-antecipada-20-08-2015-do-tjma
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/221682756/andamento-do-processo-n-0007384-3920158100000-suspensao-de-tutela-antecipada-20-08-2015-do-tjma
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Justiça nega suspensão de repasse para hospital de Bernardo do Mearim

Após impasse, hospital Bernardo do Mearim (MA) parou de funcionar (Foto: Reprodução / TV Mirante)
A desembargadora Cleonice Freire, presidente do Tribunal de Justiça, negou o pedido de suspensão de tutela
antecipada solicitado pelo Governo do Maranhão, que buscava anular a decisão do Ministério Público, que havia
determinado o retorno dos repasses mensais de R$ 100 mil para manutenção do Hospital de Bernardo do
Mearim.

De acordo com a desembargadora, a decisão se baseia no principio de que a suspensão dos repasses ao hospital
prejudicaria seriamente a saúde pública.

“A alegação de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na ordem administrativa, pela alegada ingerência
do judiciário no executivo, não merece prosperar, haja vista ser notória a necessidade do Hospital do Município
de Bernardo do Mearim de obter os repasses dos valores do Estado do Maranhão para continuidade dos
serviços públicos de saúde, o que caracteriza, assim, o periculum in mora inverso, pois a suspensão dos
repasses prejudicaria seriamente a saúde pública”, garante a desembargadora Cleonice Freire em sua decisão.

saiba mais
Em sua decisão ela destacou que “ante o exposto, não restando demonstrada, de maneira satisfatória, a
ocorrência das circunstâncias autorizadoras capazes de suspender a segurança, indefiro o pedido formulado,
para manter os efeitos da medida tutela antecipada concedida pelo Juízo da Comarca de Igarapé Grande, nos
autos do Ação Civil Pública nº 491-47.2015.8.10.0138 (494/2015)”.

No mês passado, o Governo do Maranhão já havia sofrido outra derrota no caso, depois o juiz da Comarca de
Igarapé Grande, Marcelo Moraes determinou a volta do repasse ao município. O corte do repasse para
manutenção do hospital começou no início do ano, após a posse do governador Flávio Dino (PCdoB) e foi
denunciado em reportagem exibida no Bom Dia Brasil., na TV Globo.

Fechamento
Em julho, um impasse entre a prefeitura e o Estado levou o hospital a paralisar as atividades. A unidade com 20
leitos deveria receber pacientes de Bernardo do Mearim e de outras seis cidades da região central do Maranhão,
mas desde fevereiro, ninguém vinha sendo atendido. O hospital foi inaugurado em abril de 2013 e custou R$
3,51 milhões. Só com as máquinas, que agora estão paradas, o Estado gastou R$1,24 milhão.
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Justiça nega suspensão de repasse para hospital de Bernardo do Mearim

Após impasse, hospital Bernardo do Mearim (MA) parou de funcionar (Foto: Reprodução / TV Mirante)Após
impasse, hospital Bernardo do Mearim (MA) parou de funcionar (Foto: Reprodução / TV Mirante)
A desembargadora Cleonice Freire, presidente do Tribunal de Justiça, negou o pedido de suspensão de tutela
antecipada solicitado pelo Governo do Maranhão, que buscava anular a decisão do Ministério Público, que havia
determinado o retorno dos repasses mensais de R$ 100 mil para manutenção do Hospital de Bernardo do
Mearim.

De acordo com a desembargadora, a decisão se baseia no principio de que a suspensão dos repasses ao hospital
prejudicaria seriamente a saúde pública.

“A alegação de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na ordem administrativa, pela alegada ingerência
do judiciário no executivo, não merece prosperar, haja vista ser notória a necessidade do Hospital do Município
de Bernardo do Mearim de obter os repasses dos valores do Estado do Maranhão para continuidade dos
serviços públicos de saúde, o que caracteriza, assim, o periculum in mora inverso, pois a suspensão dos
repasses prejudicaria seriamente a saúde pública”, garante a desembargadora Cleonice Freire em sua decisão.

saiba mais
Em sua decisão ela destacou que “ante o exposto, não restando demonstrada, de maneira satisfatória, a
ocorrência das circunstâncias autorizadoras capazes de suspender a segurança, indefiro o pedido formulado,
para manter os efeitos da medida tutela antecipada concedida pelo Juízo da Comarca de Igarapé Grande, nos
autos do Ação Civil Pública nº 491-47.2015.8.10.0138 (494/2015)”.

No mês passado, o Governo do Maranhão já havia sofrido outra derrota no caso, depois o juiz da Comarca de
Igarapé Grande, Marcelo Moraes determinou a volta do repasse ao município. O corte do repasse para
manutenção do hospital começou no início do ano, após a posse do governador Flávio Dino (PCdoB) e foi
denunciado em reportagem exibida no Bom Dia Brasil., na TV Globo.

Fechamento
Em julho, um impasse entre a prefeitura e o Estado levou o hospital a paralisar as atividades. A unidade com 20
leitos deveria receber pacientes de Bernardo do Mearim e de outras seis cidades da região central do Maranhão,
mas desde fevereiro, ninguém vinha sendo atendido. O hospital foi inaugurado em abril de 2013 e custou R$
3,51 milhões. Só com as máquinas, que agora estão paradas, o Estado gastou R$1,24 milhão.

Fonte: G1/MA
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Deputado Wellington volta a defender justa remuneração dos
servidores públicos

Wellington destacou importância do diálogo entre Governo e servidores|

O deputado estadual Wellington do Curso (PPS) utilizou a tribuna, na tarde de segunda-feira (14), para
reafirmar seu compromisso em defesa dos servidores públicos do Maranhão, o que o fez solicitar, mais uma vez,
ao Governo do Maranhão que estabelecesse um diálogo entre a Gestão Estadual e os servidores públicos.

Na oportunidade, o parlamentar, que inúmeras vezes já utilizou suas redes sociais para sair em defesa dos
servidores públicos, destacou a importância de se estabelecer um diálogo entre o Governo e os servidores. Ao
se referir à decisão judicial que extirpa o adicional de 21,7% dos servidores públicos, o deputado destacou que
o fundamento social deve ser preponderante ante qualquer fundamento jurídico, além de ressaltar a
importância de se debater sobre as consequências que o corte de 21,7% ocasionaria.

"Mais uma vez, ressalto não o mero percentual de 21,7%, mas a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre
o Governo e os servidores públicos. Se é um fato que o Estado não pode arcar com um débito, também é um
fato que a medida de extirpar o adicional de 21,7% dos servidores públicos acarretará um dano
econômico-social indescritível. Se seria inviável conceder o 21,7%, a inviabilidade é ainda maior quando se
analisa os conseguintes sociais que tal corte implicará. Coloco-me, mais uma vez, à disposição dos servidores
públicos do Maranhão, a fim de garantir não apenas o mero percentual, mas aquilo que é direito de todo
trabalhador: uma justa remuneração", ressaltou Wellington.
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Deputado Wellington volta a defender justa remuneração dos servidores públicos

Deputado Wellington volta a defender justa remuneração dos servidores públicos

O deputado estadual Wellington do Curso (PPS) utilizou a tribuna, na tarde de hoje (14), para reafirmar seu
compromisso em defesa dos servidores públicos do Maranhão, o que o fez solicitar, mais uma vez, ao Governo
do Maranhão que estabelecesse um diálogo entre a Gestão Estadual e os servidores públicos.

Na oportunidade, o parlamentar, que inúmeras vezes já utilizou suas redes sociais para sair em defesa dos
servidores públicos, destacou a importância de se estabelecer um diálogo entre o Governo e os servidores. Ao
se referir à decisão judicial que extirpa o adicional de 21,7% dos servidores públicos, o deputado destacou que
o fundamento social deve ser preponderante ante qualquer fundamento jurídico, além de ressaltar a
importância de se debater sobre as consequências que o corte de 21,7% ocasionaria.

"Mais uma vez, ressalto não o mero percentual de 21,7%, mas a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre
o Governo e os servidores públicos. Se é um fato que o Estado não pode arcar com um débito, também é um
fato que a medida de extirpar o adicional de 21,7% dos servidores públicos acarretará um dano
econômico-social indescritível. Se seria inviável conceder o 21,7%, a inviabilidade é ainda maior quando se
analisa os conseguintes sociais que tal corte implicará. Coloco-me, mais uma vez, à disposição dos servidores
públicos do Maranhão, a fim de garantir  não apenas o mero percentual, mas aquilo que é direito de todo
trabalhador: uma justa remuneração", ressaltou Wellington.
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SERVIDORES DO TJ E DA JUSTIÇA FEDERAL CONFIRMAM PARALISAÇÃO CONJUNTA PARA
QUINTA-FEIRA, 17/09, NO MARANHÃO

A união traz a força: Servidores da Justiça Federal e Estadual no Maranhão realizarão PARALISAÇÃO conjunta
na próxima quinta-feira, 17/09, em defesa do direito constitucional dos trabalhadores do serviço público à
reposição anual de suas Perdas Inflacionárias!!

As atividades conjuntas dos servidores serão realizadas das 08h às 12h da quinta-feira, 17/09, em frente ao
Fórum do Calhau, em São Luís do Maranhão.

Às 16 horas da quinta-feira, 17/09, após as atividades da PARALISAÇÃO CONJUNTA, os sindicatos realizarão
plenária no auditório do SINDJUS-MA, com a participação das Centrais Sindicais para discutir a continuidade
do movimento unificado e da campanha dos servidores públicos pela manutenção dos 21,7% incorporados aos
vencimentos do funcionalismo por decisão do Supremo Tribunal Federal-STF.
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Deputado Wellington volta a defender justa remuneração dos servidores públicos

O deputado estadual Wellington do Curso (PPS) utilizou a tribuna, na tarde de hoje (14), para reafirmar seu
compromisso em defesa dos servidores públicos do Maranhão, o que o fez solicitar, mais uma vez, ao Governo
do Maranhão que estabelecesse um diálogo entre a Gestão Estadual e os servidores públicos.Na oportunidade,
o parlamentar, que inúmeras vezes já utilizou suas redes sociais para sair em defesa dos servidores públicos,
destacou a importância de se estabelecer um diálogo entre o Governo e os servidores.

Ao se referir à decisão judicial que extirpa o adicional de 21,7% dos servidores públicos, o deputado destacou
que o fundamento social deve ser preponderante ante qualquer fundamento jurídico, além de ressaltar a
importância de se debater sobre as consequências que o corte de 21,7% ocasionaria."Mais uma vez, ressalto
não o mero percentual de 21,7%, mas a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre o Governo e os
servidores públicos.

Se é um fato que o Estado não pode arcar com um débito, também é um fato que a medida de extirpar o
adicional de 21,7% dos servidores públicos acarretará um dano econômico-social indescritível. Se seria inviável
conceder o 21,7%, a inviabilidade é ainda maior quando se analisa os conseguintes sociais que tal corte
implicará.

Coloco-me, mais uma vez, à disposição dos servidores públicos do Maranhão, a fim de garantir  não apenas o
mero percentual, mas aquilo que é direito de todo trabalhador: uma justa remuneração", ressaltou Wellington.
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Servidores da Justiça farão paralisação por reposição de perdas
inflacionárias

Servidores da Justiça Federal e Estadual no Maranhão realizarão PARALISAÇÃO conjunta na próxima
quinta-feira (17) em defesa do direito constitucional dos trabalhadores do serviço público à reposição anual de
suas perdas Inflacionárias.
A decisão foi tomada em reunião conjunta com dirigentes do SINDJUS-MA e SINTRAJUFE-MA, na noite de
ontem, segunda-feira, 14/09, na sede do SINDJUS-MA.As atividades conjuntas dos servidores serão realizadas
das 08h às 12h da quinta-feira, 17/09, em frente ao Fórum do Calhau, em São Luís do Maranhão.

Às 16 horas da quinta-feira, 17/09, após as atividades da PARALISAÇÃO CONJUNTA, os sindicatos realizarão
plenária no auditório do SINDJUS-MA, com a participação das Centrais Sindicais para discutir a continuidade
do movimento unificado e da campanha dos servidores públicos pela manutenção dos 21,7% incorporados aos
vencimentos do funcionalismo por decisão do Supremo Tribunal Federal-STF.
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Prefeitura de Caxias ganha ação contra a Cemar

Prefeitura de Caxias ganha ação para que Cemar normalize fornecimento de energia em escolas|

A Prefeitura de Caxias conquistou uma importante vitória na ação que moveu contra a Companhia Energética
do Maranhão (Cemar), obrigando a empresa a instalar em seis escolas os equipamentos que garantem o
fornecimento de energia necessário para o funcionamento de todos os eletroeletrônicos, inclusive aparelhos de
ar-condicionado, das instituições de ensino.

A questão foi para a Justiça, porque a Cemar não quis arcar com as despesas dos equipamentos de alteração do
grupo de tensão, alegando que o município estaria com pendências. Sendo que o débito existente, já em
negociação, não está atrelado à Educação.

O pedido de mais fornecimento de energia foi feito devido às diversas melhorias conseguidas com as recentes
reformas das escolas, como a instalação de aparelhos de ar-condicionado e a construção de piscinas para a
prática esportiva - o que acarretou na necessidade de mudança no grupo de tensão.

Acesso à educação

Segundo o procurador do Município, Vinícius Leitão Machado Filho, a ação faz valer o direito fundamental de
todos ao acesso à educação. "Devido a isso, entramos com a ação para que fosse feita a normalização da
energia das escolas e conseguimos que fosse deferida. A Cemar já deu início aos reparos".

Saiba mais

O juiz da 1ª Vara, Sidarta Guatama Farias Maranhão, acolheu o pedido da Prefeitura na semana passada. A
sentença julgou procedente a ação e declarou que a empresa realizasse as melhorias na rede elétrica. Caso a
determinação não seja cumprida, a empresa pagará uma multa diária de mil reais.

As escolas Leôncio Alves, José Castro, Ruy Frazão, Antônio Rodrigues Bayma, João Lobo e Costa Sobrinho
estavam sendo prejudicadas, até agora, pelo não cumprimento do serviço da Cemar de energização e alteração
do grupo de tensão.
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E tome insatisfação...

Servidores da Justiça Federal e Estadual no Maranhão realizarão PARALISAÇÃO conjunta na próxima
quinta-feira, 17/09, em defesa do direito constitucional dos trabalhadores do serviço público à reposição anual
de suas Perdas Inflacionárias!!

As atividades conjuntas dos servidores serão realizadas das 08h às 12h da quinta-feira (17), em frente ao Fórum
do Calhau, em São Luís do Maranhão.

Já na parte da tarde, por volta das 16 horas, após as atividades da PARALISAÇÃO CONJUNTA, os sindicatos
realizarão plenária no auditório do SINDJUS-MA, com a participação das Centrais Sindicais para discutir a
continuidade do movimento unificado e da campanha dos servidores públicos pela manutenção dos 21,7%
incorporados aos vencimentos do funcionalismo por decisão do Supremo Tribunal Federal-STF.

No entanto enquanto servidores demonstram sua insatisfações, o governador Flávio Dino, segundo o jornal o
Globo, será um dos governadores que apoiará a volta do CPMF (veja aqui).

E tome insatisfação...



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SERVIDOR PÚBLICO
15/09/2015 - BLOG JORGE ARAGÃO 
NEUTRA
Corte dos 21,7%: incoerência sem fim de Flávio Dino

Pag.: 11

Corte dos 21,7%: incoerência sem fim de Flávio Dino

Edilázio apontou incoerência de Flávio Dino|

O deputado Edilázio Júnior (PV) apontou ontem um detalhe interessante na relação entre o governador Flávio
Dino (PCdoB) e os servidores públicos.

Dino sofre agora forte rejeição dos servidores do Poder Judiciário do estado, por ter levado a diante uma ação
rescisória que resultou no corte de 21,7% dos salários de toda a categoria.

Mas essa relação já foi diferente, muito diferente.

Antes de ingressar na magistratura como juiz federal, Flávio Dino construiu uma trajetória na advocacia, como
um profissional que defendia os interesses dos trabalhadores.

Segundo Edilázio, Dino chegava a atuar como militante e representava sindicatos de entidades de classe nos
tribunais estadual e federal.

Resultado disso foi o reconhecimento de muitos trabalhadores e trabalhadoras, antes defendidos por ele, que o
elegeram governador do estado.

Mas o que fez Dino logo ao chegar no comando do Poder Executivo?

Patrocinou ação julgada procedente pelo Tribunal de Justiça, classificada hoje pelos servidores como o maior
golpe de um Governo do Estado contra o serviço público no Maranhão.

A incoerência, segundo o parlamentar, está no ontem e no hoje de Flávio Dino.

Se antes ele dependia - de certa forma -, do funcionalismo público para se projetar como um profissional de
destaque na advocacia estadual, Dino trata agora com indiferença o corte de 21,7% dos salários de uma
categoria que serve ao Estado.

Uma mudança de postura gigantesca e que custará ao servidor público, uma soma de prejuízos.

E Flávio Dino parece nem se preocupar com isso...
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O incômodo que Wellington provoca no Palácio dos Leões

O posicionamento firme e corajoso do deputado estadual Wellington do Curso (PPS), tem incomodado o Palácio
dos Leões.

Wellington voltou ontem à tribuna da Assembleia, para cobrar do governador Flávio Dino (PCdoB), uma solução
para o problema dos servidores do Judiciário, que tiveram arrancados de seus contracheques, 21,7%.

Membro da base aliada do governo, Wellington tem sido - além dos oposicionistas -, uma das poucas vozes de
confronto, de forma justa e no momento adequado, diga-se de passagem, ao Executivo. E isso sem medo.

Ele já cobrou melhorias em escolas públicas, medidas mais enérgicas na segurança pública, questionou a
postura do Governo no caso dos índios guajajara e agora se coloca ao lado dos servidores do Judiciário, que
culpam Flávio Dino pelo corte gigantesco em seus salários.

É sem dúvida, diante do atual cenário político, uma postura de coragem, enfrentar o atual Governo, que aceita
sequer dialogar com as diferentes representatividades.

Resta saber como reagirá num futuro próximo, o governador Flávio Dino...
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Servidores do TJ e da Justiça Federal paralisam atividades nesta
quinta-feira

Está confirmada para a próxima quina-feira, 17, uma paralisação conjunta dos servidores da Justiça Federal e
Estadual no Maranhão. A união traz a força em defesa do direito constitucional dos trabalhadores do serviço
público à reposição anual de suas perdas inflacionárias.

As atividades dos servidores serão realizadas das 08h às 12h da quinta-feira, em frente ao Fórum do Calhau, em
São Luís do Maranhão.

Às 16 horas do mesmo dia, após as atividades da paralisação conjunta, os sindicatos realizarão plenária no
auditório do SINDJUS-MA, com a participação das Centrais Sindicais para discutir a continuidade do
movimento unificado e da campanha dos servidores públicos pela manutenção dos 21,7% incorporados aos
vencimentos do funcionalismo por decisão do Supremo Tribunal Federal-STF.
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Deputado Wellington volta a defender justa remuneração dos
servidores públicos

O deputado estadual Wellington do Curso (PPS) utilizou a tribuna, na tarde de hoje (14), para reafirmar seu
compromisso em defesa dos servidores públicos do Maranhão, o que o fez solicitar, mais uma vez, ao Governo
do Maranhão que estabelecesse um diálogo entre a Gestão Estadual e os servidores públicos.

Na oportunidade, o parlamentar, que inúmeras vezes já utilizou suas redes sociais para sair em defesa dos
servidores públicos, destacou a importância de se estabelecer um diálogo entre o Governo e os servidores. Ao
se referir à decisão judicial que extirpa o adicional de 21,7% dos servidores públicos, o deputado destacou que
o fundamento social deve ser preponderante ante qualquer fundamento jurídico, além de ressaltar a
importância de se debater sobre as consequências que o corte de 21,7% ocasionaria.

"Mais uma vez, ressalto não o mero percentual de 21,7%, mas a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre
o Governo e os servidores públicos. Se é um fato que o Estado não pode arcar com um débito, também é um
fato que a medida de extirpar o adicional de 21,7% dos servidores públicos acarretará um dano
econômico-social indescritível. Se seria inviável conceder o 21,7%, a inviabilidade é ainda maior quando se
analisa os conseguintes sociais que tal corte implicará. Coloco-me, mais uma vez, à disposição dos servidores
públicos do Maranhão, a fim de garantir  não apenas o mero percentual, mas aquilo que é direito de todo
trabalhador: uma justa remuneração", ressaltou Wellington.
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Ah, Flávio Dino, Flávio Dino...

Dino: cada vez mai autoritário: ?o estado sou eu?, diria o rei Sol|

"Governador da mudança" durante a campanha, comunista se transformou numa espécie de monarca, com
ações autoritárias contra os vários setores do povo e em defesa da presença opressora do estado

O corte dos 21,7% de reajuste do salário do servidor do Judiciário foi só uma mostra de quem é o Flávio Dino
(PCdoB) governador, diferente do Flávio Dino candidato.

Mas as ações policiais coordenadas por ele contra setores da sociedade - como os ocupantes de terrenos no
Turu e na Vila Nestor II - também mostram que o comunista age como uma espécie de Rei Sol, em que o estado
é ele.

Até na relação política com os aliados, o governador deixa claro que o núcleo de poder se resume ao PCdoB; e
qualquer um que ameace a hegemonia deste núcleo pode sofrer as consequências.

E agora, segundo o blog de Diego Emir, Dino vai ser o ponta-de-lança do governo Dilma Rousseff (PT) na defesa
da antipática CPFM, o imposto do cheque.

Os reis da Idade Média - déspotas, tiranos ou esclarecidos - tinham essa característica: de opressão ao povo em
nome do estado.

À coroa tudo; ao povo, o que sobrar, era o lema.

Ao cortar os 21,7% dos servidores, a economia para o estado chegará a cerca de R$ 52 milhões ao ano. Mas o
que faz Dino? Investe R$ 53 milhões  em mais promoção pessoal - o que daria para bancar o reajuste dos 5 mil
servidores do Judiciário. (Entenda aqui)

Agora, ele defende a volta de uma opressão financeira, representada pela CPFM, que leva o cidadão a pagar
impostos duas vezes.

Este é o Flávio Dino que se elegeu com o discurso da mudança.

Só não disse que era para pior...
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A estranha aliança entre o presidente do SindJus e membros do grupo Sarney

Mesmo ciente de que o subsídio dos servidores do judiciário não será diminuído até o trânsito em julgado da
ação rescisória proposta pelo governo Roseana Sarney, o presidente do SindJus, Aníbal Lins, tem usado de
má-fé para espalhar burburinhos entre os servidores de que suas contas teriam decréscimo no próximo mês.
Mas não é verdade.

Aníbal sabe, e foi informado por escrito e em diversos diálogos, que o subsídio dos servidores do Poder
Judiciário não serão diminuídos tão cedo. Isto porque a decisão do Tribunal de Justiça de negar provimento ao
pleito dos servidores de aumento de 21,7% no seu salário só terá efeito se e quando o caso não tiver mais
recurso judicial possível.

A má-fé é tamanha que Aníbal Lins buscou a deputada Andrea Murad para "garantir" o pagamento dos
servidores. Mesmo ele sabendo que os salários se manterão os mesmos até o fim do processo, optou por dar
palanque político à principal carta do grupo Sarney.

Também ele, ciente de que a ação em discussão foi feita por Roseana Sarney, mas esconde isso da população e
dos servidores.

O caso se explica quando se puxa o histórico do "sindicalista": possui um programa na rádio pertencente ao
ex-candidato a governador, Lobão Filho, a quem fez comentários elogiosos durante debate eleitoral realizado no
Conselho de Economia do Maranhão, em 2014. Agora, usando de má-fé e desinformação aos servidores do
Judiciário, ele coloca a deputada Andrea Murad a tira-colo.

Os fatos, juntos, falam por si.
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Presidente do TJ mantém decisão que obriga Governo a manter hospital de 20 leitos

Hospital de Bernardo do Mearim está fechado por falta de repasses do Governo|

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cleonice Freire, indeferiu pedido da Procuradoria Geral
do Estado (PGE) de suspensão de tutela antecipada, à decisão de uma ação movida pelo Ministério Público, que
resultou na obrigação do Poder Executivo de repassar R$ 100 mil mensais para a manutenção do hospital de 20
leitos do município de Bernardo do Mearim.

No início do mês de agosto o juiz Marcelo Moraes Rego, titular da Comarca de Igarapé Grande, obrigou o
Governo a repassar os recursos ao município. O hospital havia fechado as portas no início do ano em
decorrência do corte do convênio.

Logo depois da decisão, a Procuradoria Geral do Estado recorreu, para que fosse desobrigado a repassar
dinheiro ao Fundo Municipal de Saúde de Bernardo do Mearim.

A presidente do TJ, contudo, rejeitou os argumentos do Governo do Estado, de que a decisão provocaria
prejuízos ao Estado e manteve a decisão de base.

 "Não procede [?] a argumentação do requerente de que o Juízo de base não poderia conceder a tutela sem
ouvir a parte contrária, contrariando o art. 2º, da Lei nº 8.437/92 e os princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV, CF, visto que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado
a regra do art. 2º, da Lei nº 8.437/92", despachou.
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21,7%: mais incoerência de Flávio Dino

Deputado Edilázio Júnior|

O deputado Edilázio Júnior (PV) apontou ontem um detalhe interessante na relação entre o governador Flávio
Dino (PCdoB) e os servidores públicos.

Dino sofre agora forte rejeição dos servidores do Poder Judiciário do estado, por ter levado a diante uma ação
rescisória que resultou no corte de 21,7% dos salários de toda a categoria.

Mas essa relação já foi diferente, muito diferente.

Antes de ingressar na magistratura como juiz federal, Flávio Dino construiu uma trajetória na advocacia, como
um profissional que defendia os interesses dos trabalhadores.

Segundo Edilázio, Dino chegava a atuar como militante e representava sindicatos de entidades de classe nos
tribunais estadual e federal.

Resultado disso foi o reconhecimento de muitos trabalhadores e trabalhadoras, antes defendidos por ele, que o
elegeram governador do estado.

Mas o que fez Dino logo ao chegar no comando do Poder Executivo?

Patrocinou ação julgada procedente pelo Tribunal de Justiça, classificada hoje pelos servidores como o maior
golpe de um Governo do Estado contra o serviço público no Maranhão.

A incoerência, segundo o parlamentar, está no ontem e no hoje de Flávio Dino.

Se antes ele dependia - de certa forma -, do funcionalismo público para se projetar como um profissional de
destaque na advocacia estadual, Dino trata agora com indiferença o corte de 21,7% dos salários de uma
categoria que serve ao Estado.

Uma mudança de postura gigantesca e que custará ao servidor público, uma soma de prejuízos.

E Flávio Dino parece nem se preocupar com isso...

Com informações do blog de Jorge Aragão
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Justiça condena Prefeitura de Santa Luzia a construir estradas

ADes. Jorge Rachid manteve ordem para recuperar estradas (Foto: Ribamar Pinheiro)|

A 1ª Câmara Cível do TJMA manteve sentença da juíza Marcelle Farias da Silva, da comarca de Santa Luzia,
para condenar o Município a realizar, no prazo de 180 dias após o trânsito em julgado da decisão, obra pública
de recuperação das pontes existentes nas estradas que ligam os povoados de São Domingos e Campo Grande à
zona urbana de Santa Luzia. A multa pelo descumprimento da medida é de R$ 100 mil, recaindo sobre a pessoa
do gestor responsável pela obra, conforme decisão da 1ª Câmara Cível.
O Ministério Público Estadual (MPMA) propôs ação civil pública contra o Município, denunciando péssimas
condições estruturais nas pontes que ligam os dois povoados à zona urbana, destacando riscos de isolamento,
além de sério e iminente risco de vida aos moradores.
O Município recorreu da sentença, alegando que houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, e
pedindo redução da multa. Afirmou ainda, que já firmara convênio com a Secretaria de Infraestrutura para
recuperação de 42 km de estradas vicinais.
O relator do recurso, desembargador Jorge Rachid, considerou incontroversas as condições precárias em que se
encontram as pontes desde 2010, com risco de danos e, inclusive, já tendo ocorrido alguns acidentes. Ele
rejeitou as alegações do Município, observando que a celebração de convênio não é suficiente para atestar que
as obras estão sendo ou serão realizadas, posto não haver prova no processo.
"É lícito ao Poder Judiciário, ao se deparar com lesão a direito fundamental - como no caso, à liberdade de
locomoção -, apreciar e intervir na questão, uma vez que as irregularidades constatadas põem em risco a vida
da população", observou.
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Derrota do governo

A presidente do Tribunal de Justiça, Cleonice Freire indeferiu o pedido de suspensão de tutela antecipada feito
pelo Governo do Maranhão por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que pretendia anular a decisão
Ministério Público que determinou que o Governo do Maranhão volte a efetuar o repasse mensal de R$ 100 mil
para manutenção do Hospital de Bernardo do Mearim.

"A alegação de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na ordem administrativa, pela alegada ingerência
do judiciário no executivo, não merece prosperar, haja vista ser notória a necessidade do Hospital do Município
de Bernardo do Mearim de obter os repasses dos valores do Estado do Maranhão para continuidade dos
serviços públicos de saúde, o que caracteriza, assim, o periculum in mora inverso, pois a suspensão dos
repasses prejudicaria seriamente a saúde pública", garante a desembargadora Cleonice Freire em sua decisão.

"Ante o exposto, não restando demonstrada, de maneira satisfatória, a ocorrência das circunstâncias
autorizadoras capazes de suspender a segurança, indefiro o pedido formulado, para manter os efeitos da
medida tutela antecipada concedida pelo Juízo da Comarca de Igarapé Grande, nos autos do Ação Civil Pública
nº 491-47.2015.8.10.0138 (494/2015)".

No mês passado, o Governo do Maranhão já havia sofrido uma outra derrota no caso, depois o juiz da Comarca
de Igarapé Grande, Marcelo Moraes determinou a volta do repasse ao município.

O corte do repasse para manutenção do hospital começou no início do ano, após a posse do governador Flávio
Dino (PCdoB) e foi denunciado em reportagem exibida no Bom Dia Brasil, na TV Globo.
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Justiça nega suspensão de repasse para hospital de Bernardo do Mearim

Após impasse, hospital Bernardo do Mearim (MA) parou de funcionar (Foto: Reprodução / TV Mirante)

A desembargadora Cleonice Freire, presidente do Tribunal de Justiça, negou o pedido de suspensão de tutela
antecipada solicitado pelo Governo do Maranhão, que buscava anular a decisão do Ministério Público, que havia
determinado o retorno dos repasses mensais de R$ 100 mil para manutenção do Hospital de Bernardo do
Mearim.

De acordo com a desembargadora, a decisão se baseia no principio de que a suspensão dos repasses ao hospital
prejudicaria seriamente a saúde pública.

"A alegação de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na ordem administrativa, pela alegada ingerência
do judiciário no executivo, não merece prosperar, haja vista ser notória a necessidade do Hospital do Município
de Bernardo do Mearim de obter os repasses dos valores do Estado do Maranhão para continuidade dos
serviços públicos de saúde, o que caracteriza, assim, o periculum in mora inverso, pois a suspensão dos
repasses prejudicaria seriamente a saúde pública", garante a desembargadora Cleonice Freire em sua decisão.

Em sua decisão ela destacou que "ante o exposto, não restando demonstrada, de maneira satisfatória, a
ocorrência das circunstâncias autorizadoras capazes de suspender a segurança, indefiro o pedido formulado,
para manter os efeitos da medida tutela antecipada concedida pelo Juízo da Comarca de Igarapé Grande, nos
autos do Ação Civil Pública nº 491-47.2015.8.10.0138 (494/2015)".

No mês passado, o Governo do Maranhão já havia sofrido outra derrota no caso, depois o juiz da Comarca de
Igarapé Grande, Marcelo Moraes determinou a volta do repasse ao município. O corte do repasse para
manutenção do hospital começou no início do ano, após a posse do governador Flávio Dino (PCdoB) e foi
denunciado em reportagem exibida no Bom Dia Brasil., na TV Globo.

Fechamento
Em julho, um impasse entre a prefeitura e o Estado levou o hospital a paralisar as atividades. A unidade com 20
leitos deveria receber pacientes de Bernardo do Mearim e de outras seis cidades da região central do Maranhão,
mas desde fevereiro, ninguém vinha sendo atendido. O hospital foi inaugurado em abril de 2013 e custou R$
3,51 milhões. Só com as máquinas, que agora estão paradas, o Estado gastou R$1,24 milhão.
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Município de Santa Luzia é condenado a recuperar estradas

A Justiça do Maranhão condenou o município de Santa Luzia, a 294 km de São Luís, pelo o prazo de 180 dias, a
recuperar a obra pública das pontes existentes nas estradas que ligam os povoados de São Domingos e Campo
Grande à zona urbana de Santa Luzia.

A Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA) denunciou as condições
estruturais nas pontes que ligam os dois povoados à zona urbana, destacando riscos de isolamento, além de
sério e iminente risco de vida aos moradores.

O município recorreu da sentença, alegando que houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, e pedindo
redução da multa. Afirmou ainda, que já firmara convênio com a Secretaria de Infraestrutura para recuperação
de 42 km de estradas vicinais.

O desembargador Jorge Rachid, relator do recurso, considerou incontroversas as condições precárias em que se
encontram as pontes desde 2010, com risco de danos e, inclusive, já tendo ocorrido alguns acidentes. Ele
rejeitou as alegações do município, observando que a celebração de convênio não é suficiente para atestar que
as obras estão sendo ou serão realizadas, posto não haver prova no processo.

Caso o município de Santa Luzia descumpra a medida, ele será obrigado a pagar uma multa de 100 mil reais.
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Decisão em Pio XII obriga Estado a instalar defensoria pública no
município - Imirante.com

Foto: Reprodução|

PIO XII - O juiz Raphael Leite Guedes, titular de Pio XII, proferiu decisão na qual obriga o Estado do Maranhão
a instalar e manter defensoria pública na comarca, com pelo menos, um Defensor Público concursado e já
integrante dos quadros da instituição, na forma da Lei Complementar Estadual nº 19/94 através de provimento
derivado (remoção) ou através de provimento original (nomeações de candidatos já aprovados em concurso
público e que figuram como excedentes do último concurso realizado pela Defensoria Pública e ainda válido).

Na decisão, o magistrado enfatiza o Art. 134 da Constituição Federal, que versa que "a Defensoria Pública é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do Art. 5º desta Constituição Federal".

"Assim, cabe aos Estados a implementação efetiva da Defensoria em seus territórios de forma a alcançar toda a
população que não dispõe de recursos para a contratação de defensores particulares", destaca a sentença.
Entretanto, o juiz afirma que a implementação da Defensoria Pública não vem acontecendo em Pio XII, e que
jamais teve designado Defensor Público concursado para atuar nas defesas dos necessitados dentro da comarca.

E explica: "Em que pese à vigência da Lei Complementar Estadual nº 19 desde o ano de 1994, fato este grave
que ocasiona constantes violações de direitos constitucionais da população necessitada, haja vista não
possuírem condições financeiras de arcar com o pagamento de honorários de advogados privados. Logo, a
ausência de instalação e funcionamento do órgão da Defensoria Pública aqui na comarca tem gerado restrição
ao acesso a todos os cidadãos à prestação jurisdicional e violação das normas constitucionais".

O magistrado deixou claro que, vez por outra, viu-se obrigado a nomear defensores dativos para a realização de
defesas e audiências, sobretudo na esfera penal. E esclarece: "Contudo, diante da grande quantidade de
nomeações ficam os poucos advogados atuantes nesta Comarca assoberbados de defesas dativas, fato este que
compromete a efetiva assistência e defesa plena dos acusados, violando o princípio da ampla defesa e do
contraditório eficaz, pleno e razoável".

Ante o exposto, a Justiça julgou procedente a ação e determinou que o ESTADO DO MARANHÃO proceda à
instalação e manutenção adequadas de serviços de assistência jurídica aos necessitados nesta Comarca de Pio
XII, mediante órgão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA), conforme os termos citados
acima. O magistrado concedeu, ainda, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida, e determinou
que o ESTADO DO MARANHÃO, no prazo improrrogável de 60 dias, adote as providências necessárias para a
instalação e manutenção adequadas de serviços de assistência jurídica aos necessitados nesta Comarca de Pio
XII, mediante órgão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

O órgão deverá ser ocupado por, pelo menos, um Defensor Público concursado e já integrante dos quadros da
instituição, na forma da Lei Complementar Estadual nº 19/94, através de provimento derivado (remoção) ou
através de provimento original (nomeações de candidatos já aprovados em concurso público e que figuram



como excedentes do último concurso realizado pela Defensoria Pública e ainda válido. O não cumprimento da
decisão implicará multa diária no valor de R$ 30 mil, a ser recolhida em conta judicial através do sistema
Bacenjud.
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Tribunal nega pedido de Flávio Dino para suspender repasse ao hospital de Bernardo do Mearim

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, nesta segunda-feira, 14, pedido de suspensão de tutela
antecipada solicitado pelo Governo do Maranhão, que buscava anular a decisão do Ministério Público, que
determinou o retorno de repasses mensais de R$ 100 mil para manutenção do Hospital de Bernardo do Mearim.
O despacho assinado pela presidente do (TJ) desembargadora Cleonice Freire, entende que a suspensão dos
repasses ao hospital prejudicaria seriamente a saúde pública.

“A alegação de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na ordem administrativa, pela alegada ingerência
do judiciário no executivo, não merece prosperar, haja vista ser notória a necessidade do Hospital do Município
de Bernardo do Mearim de obter os repasses dos valores do Estado do Maranhão para continuidade dos
serviços públicos de saúde, o que caracteriza, assim, o periculum in mora inverso, pois a suspensão dos
repasses prejudicaria seriamente a saúde pública”, garante a desembargadora Cleonice Freire em sua decisão.

Em sua decisão ela destacou que “ante o exposto, não restando demonstrada, de maneira satisfatória, a
ocorrência das circunstâncias autorizadoras capazes de suspender a segurança, indefiro o pedido formulado,
para manter os efeitos da medida tutela antecipada concedida pelo Juízo da Comarca de Igarapé Grande.

No mês passado, o Governo do Maranhão já havia sofrido outra derrota no caso, depois o juiz da Comarca de
Igarapé Grande, Marcelo Moraes determinou a volta do repasse ao município. O corte do repasse para
manutenção do hospital começou no início do ano, após a posse do governador Flávio Dino (PCdoB) e foi
denunciado em reportagem exibida no Bom Dia Brasil., na TV Globo.

Fechamento
Em julho, um impasse entre a prefeitura e o Estado levou o hospital a paralisar as atividades. A unidade com 20
leitos deveria receber pacientes de Bernardo do Mearim e de outras seis cidades da região central do Maranhão,
mas desde fevereiro, ninguém vinha sendo atendido. O hospital foi inaugurado em abril de 2013 e custou R$
3,51 milhões. Só com as máquinas, que agora estão paradas, o Estado gastou R$1,24 milhão.
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Município de Santa Luzia é condenado a recuperar pontes em estradas

A 1ª Câmara Cível do TJMA manteve sentença da juíza Marcelle Farias da Silva, da comarca de Santa Luzia,
para condenar o Município a realizar, no prazo de 180 dias após o trânsito em julgado da decisão, obra pública
de recuperação das pontes existentes nas estradas que ligam os povoados de São Domingos e Campo Grande à
zona urbana de Santa Luzia. A multa pelo descumprimento da medida é de R$ 100 mil, recaindo sobre a pessoa
do gestor responsável pela obra, conforme decisão da 1ª Câmara Cível.

O Ministério Público Estadual (MPMA) propôs ação civil pública contra o Município, denunciado péssimas
condições estruturais nas pontes que ligam os dois povoados à zona urbana, destacando riscos de isolamento,
além de sério e iminente risco de vida aos moradores.O Município recorreu da sentença, alegando que houve
ofensa ao princípio da separação dos poderes, e pedindo redução da multa. Afirmou ainda, que já firmara
convênio com a Secretaria de Infraestrutura para recuperação de 42 km de estradas vicinais.O relator do
recurso, desembargador Jorge Rachid, considerou incontroversas as condições precárias em que se encontram
as pontes desde 2010, com risco de danos e, inclusive, já tendo ocorrido alguns acidentes.

Ele rejeitou as alegações do Município, observando que a celebração de convênio não é suficiente para atestar
que as obras estão sendo ou serão realizadas, posto não haver prova no processo."É lícito ao Poder Judiciário,
ao se deparar com lesão a direito fundamental - como no caso, à liberdade de locomoção -, apreciar e intervir na
questão, uma vez que as irregularidades constatadas põem em risco a vida da população", observou.
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A 1ª Câmara Cível do TJMA manteve sentença da juíza Marcelle Farias da Silva, da comarca de Santa Luzia,
para condenar o Município a realizar, no prazo de 180 dias após o trânsito em julgado da decisão, obra pública
de recuperação das pontes existentes nas estradas que ligam os povoados de São Domingos e Campo Grande à
zona urbana de Santa Luzia. A multa pelo descumprimento da medida é de R$ 100 mil, recaindo sobre a pessoa
do gestor responsável pela obra, conforme decisão da 1ª Câmara Cível.O Ministério Público Estadual (MPMA)
propôs ação civil pública contra o Município, denunciado péssimas condições estruturais nas pontes que ligam
os dois povoados à zona urbana, destacando riscos de isolamento, além de sério e iminente risco de vida aos
moradores.O Município recorreu da sentença, alegando que houve ofensa ao princípio da separação dos
poderes, e pedindo redução da multa. Afirmou ainda, que já firmara convênio com a Secretaria de
Infraestrutura para recuperação de 42 km de estradas vicinais.O relator do recurso, desembargador Jorge
Rachid, considerou incontroversas as condições precárias em que se encontram as pontes desde 2010, com
risco de danos e, inclusive, já tendo ocorrido alguns acidentes. Ele rejeitou as alegações do Município,
observando que a celebração de convênio não é suficiente para atestar que as obras estão sendo ou serão
realizadas, posto não haver prova no processo."É lícito ao Poder Judiciário, ao se deparar com lesão a direito
fundamental - como no caso, à liberdade de locomoção -, apreciar e intervir na questão, uma vez que as
irregularidades constatadas põem em risco a vida da população", observou.
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Servidores do Judiciário Estadual e Federal realizam Paralisação conjunta dia 17/09 pelas Perdas
Inflacionárias

Presidente do SINDJUS-MA  e SINTRAJUFE-MA e servidores organizaram PARALISAÇÃO conjunta pelo Projeto
das Perdas Inflacionárias de 6,23%.Presidente do SINDJUS-MA e SINTRAJUFE-MA e servidores organizaram
PARALISAÇÃO conjunta pelo Projeto das Perdas Inflacionárias de 6,23%.
Nesta segunda-feira, 14/09, o Presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal-SINTRAJUFE-MA,
Saulo Arcangelli esteve presente no Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS-MA),
onde encaminhou com a diretoria do sindicato para que ambos realizassem uma PARALISAÇÃO conjunta no dia
17/09, já que as duas categorias estão lutando pelos mesmos objetivos que são as Perdas Inflacionárias de
6,23% de 2015.

Os servidores do Judiciário Federal estão em GREVE há mais de cem dias, e os servidores da Justiça Estadual
em ESTADO DE GREVE irão deliberar no próximo dia 29/09, se paralisarão em todo o Estado do Maranhão pela
implantação do Projeto das Perdas Inflacionárias de 6, 23% de 2015.

Comissão de Mobilização do SINDJUS-MA

Comissão de Mobilização formada por servidores decidiram em reunião os próximos passos do
movimento.Comissão de Mobilização formada por servidores decidiram em reunião os próximos passos do
movimento.
Ainda nesta segunda-feira, 14/09, a comissão de servidores eleita na Assembleia Geral dos servidores do
Judiciário estadual estiveram reunidos para auxiliar a diretoria do SINDJUS/MA nos preparativos da greve geral
pelo pagamento das Perdas Inflacionárias de 2015, caso seja necessário a deflagração do movimento paredista
para garantir esse direito constitucional dos trabalhadores, reuniu-se na sede do sindicato para organizar o
calendário de atividades até o próximo dia 29, quando será realizada nova Assembleia  da categoria.

Por unanimidade, a Comissão de Mobilização definiu o seguinte calendário de atividades:

QUARTA-FEIRA, 16:

Arrastão nos Fóruns de São Luis, Raposa, Ribamar, Paço do Lumiar, Tribunal de Justiça, Corregedoria e
Juizados Especiais, Arquivo e Patrimônio, e Centro Administrativo da Rua do Egito, com realização de
panfletagem e mini-plenárias, convocando os servidores para a paralisação de advertência do dia seguinte,
quinta-feira, das 8h até o meio dia, aguardando o desfecho da votação do projeto de lei das perdas
inflacionárias de 6,23% pela Comissão de Assuntos Legislativos do TJMA;

QUINTA-FEIRA, 17:

Paralisação de Advertência, com concentração nas portas dos fóruns, das 08 às 12 horas, para aguardar a
votação do projeto de lei das perdas inflacionárias pela Comissão de Assuntos Legislativos. Em São Luis, a
concentração dos servidores será em frente ao Fórum “Desembargador Sarney Costa”, no Calhau.



Ficou definido que Fagner Damasceno, tesoureiro do SINDJUS-MA, será o coordenador das atividades no
Fórum do Calhau.  Artur Filho, Valberto Pessoa e Janira Teixeira ficaram responsáveis pela mobilização dos
servidores do Centro Administrativo da Rua do Egito, TJ e Corregedoria. Vitor será responsável por mobilizar os
servidores de São José de Ribamar, que deverão todos se deslocar para o Fórum do Calhau.

O oficial de justiça Herbeth Mendes será o responsável pela mobilização do Fórum da Raposa e o técnico
judiciário Josias pela mobilização do Fórum de Paço do Lumiar, que também deverão se deslocar para o Fórum
de São Luis.

PAUTAS DO MOVIMENTO:

SINDJUS-MA e servidores unidos pela implantação das Perdas Inflacionárias de 6,23% de 2015.SINDJUS-MA e
servidores unidos pela implantação das Perdas Inflacionárias de 6,23% de 2015.

A mobilização dos servidores é pela garantia do pagamento das perdas inflacionárias de 2015, que já estão
sendo pagas para os magistrados desde janeiro. Além disso, o movimento quer que o Governador Flávio Dino
desista da AÇÃO RESCISÓRIA 36.586/2014, ajuizada pela ex-Governadora Roseana Sarney. Mesmo assim, a
assessoria jurídica do SINDJUS-MA está de prontidão para ajuizar recurso contra a decisão das 2ª Câmaras
Cíveis Reunidas do TJMA, que decidiu acolher o pedido da PGE/MA de retirada dos 21,7% dos vencimentos dos
servidores do Judiciário. A terceira pauta do movimento é pela ANISTIA dos descontos da greve de 2014 pela
implantação dos 21,7%.

CENTRAIS SINDICAIS

Durante a reunião, a Comissão de Mobilização do SINDJUS-MA recebeu a visita de Saulo Arcangelli,
coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal – SINTRAJUFE e da CSP-CONLUTAS, que
veio trazer sua solidariedade aos trabalhadores do Judiciário Estadual.

Na próxima quinta-feira, 17/09, às 15 horas, as Centrais Sindicais e as entidades sindicais dos servidores
públicos do Estado do Maranhão realizarão plenária no Auditório do SINDJUS-MA para definir ações conjuntas
dessas entidades para cobrar do Governo Flávio Dino a DESISTÊNCIA das ações rescisórias contra a
incorporação dos 21,7% aos vencimentos do funcionalismo. 

A realização de uma GREVE GERAL UNIFICADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS também estará em
pauta da plenária dessas entidades.

TERÇA-FEIRA, 29:

Assembleia Geral Extraordinária e Ato Público na frente do Tribunal de Justiça do Maranhão para decidir sobre
a deflagração, ou não, de GREVE GERAL por tempo indeterminado dos servidores do Judiciário.
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Deputada Valéria Macedo pede construção de fórum para Sítio Novo

 Deputada Valéria Macedo pede construção de fórum para Sítio Novo
Dep. Valéria Macedo | foto: Agência Assembleia
A deputada estadual Valéria Macedo (PDT) solicitou à presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
Cleonice Silva Freire, a construção do Fórum de Justiça, no município de Sítio Novo. O pedido foi formalizado
através de uma Indicação.

Segundo o pedido, o Fórum beneficiará uma população estimada em 18.000 habitante.  Ressalte-se que o
município de Sítio Novo já possui comarca criada há muito tempo, porém, até a presente data, ainda não foi
construída a sede respectiva da comarca criada e ainda não instalada.

“Atualmente, os jurisdicionados daquele município, com grandes dificuldades de deslocamento e dispêndios
financeiros, dependem de outros municípios vizinhos para ter atendidas as mais variadas demandas jurídicas
daqueles habitantes como, por exemplo, as questões cíveis e criminais que são resolvidas na Comarca de
Montes Altos enquanto as questões eleitorais são resolvidas pela Comarca de Amarante do Maranhão”, disse
Valéria Macedo.

De acordo com a Indicação, a existência de um Fórum próprio é importante para a comunidade, porque irá
proporcionar o funcionamento da comarca em um espaço digno, com conforto e segurança, assegurando um
local com toda infraestrutura para servidores e a população em geral, possibilitando, assim, o bom
desenvolvimento e mais celeridade dos trabalhos da Justiça no próprio município.

“Desta forma, a construção do Fórum de Justiça no Município de Sítio Novo, além de ser um antigo anseio da
população é, também, de suma importância para que sejam diminuídos os conflitos sociais e a impunidade,
sejam garantidos direitos, segurança, garantia da ordem, paz e tranquilidade àqueles moradores”, afirmou
Valéria Macedo.
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Casamento Comunitário de 1.300 noivos é adiado

 

 Foi adiada para o dia 23 de outubro no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) a
edição do casamento em São Luís que seria realizado neste sábado (19), na praça Maria Aragão. Mais de 1.300
casais se inscreveram e, ao todo, seis mil pessoas são esperadas no evento. A Corregedoria de Justiça informou
que a mudança de data e local visa oferecer mais conforto aos envolvidos. Os noivos devem chegar para a
cerimônia a partir da s15h. Mais informações pelo Telejudiciário 0800 707 1581.
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Barreirinhas vai sediar o próximo Encontro de Corregedores

Reunido no Rio de Janeiro no final do mês de agosto, o Colégio de Corregedores definiu que o próximo encontro
da entidade (Encoge) será realizado na Cidade de Barreirinhas (254Km são Luís), nos dias 18, 19 e 20 de
novembro. Durante o encontro a corregedora do Maranhão e presidente da entidade, desembargadora Nelma
Sarney, fará a prestação de contas e conduzirá a eleição da mesa diretora do colegiado para o ano de 2016.  
Encontros internos para definir tema e programação já movimentam a Corregedoria maranhense e uma equipe
de servidores da Corregedoria já trabalha nos preparativos. Considerado o evento mais importante para discutir
ações voltadas para a atuação do Judiciário no 1º grau de jurisdição, esta edição do Encontro de Corregedores
mais uma vez terá a proposta de debater assuntos que repercutem na melhoria dos serviços prestados ao
cidadão.   Nelma Sarney aguarda com entusiasmo mais uma edição do encontro, que vai marcar o final de sua
gestão tanto na Presidência do Colégio como na Corregedoria da Justiça. “Mais uma vez o Maranhão abre as
portas para receber corregedores de todo o Brasil para debater questões fundamentais à Justiça. E nesta
oportunidade será especial, pois marcará o encerramento de duas gestões que teve a marca do trabalho e
compromisso de uma equipe dedicada em fazer o melhor em favor do cidadão”, afirmou.   Encoge – O Encontro
de Corregedores é realizado três vezes ao ano, a cada quatro meses, e congrega corregedores de Justiça de
todo o Brasil. A finalidade do evento é promover o intercâmbio de boas práticas, contribuindo para a melhoria
da qualidade e para a prestação mais uniforme dos serviços judiciais em todo o Brasil.
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TJ nega liberdade para acusado de traficar 26 quilos de droga 

 Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negaram habeas
corpus, em sessão nesta segunda-feira (14), a um acusado de traficar 26 quilos de substância com
características semelhantes ao crack. O acusado foi preso em flagrante no dia 12 de junho deste ano, na praça
Viva do bairro do Vinhais, autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, juntamente com oito pessoas
suspeitas de formar associação criminosa para comercializar e distribuir os 26 quilos da substancia
entorpecente. Para o relator do processo, desembargador José Joaquim Figueiredo, não houve ilegalidade na
prisão, sendo caso de manutenção porque presentes os requisitos, como a ocorrência do crime e indícios de
autoria, bem como fundamentação no decreto prisional. O desembargador citou a decisão de base do juiz da 1ª
Vara de Entorpecentes da Capital, Ernesto Guimarães Alves, que afirmou que as circunstâncias da prisão
presumem que os acusados participam de organização voltada ao comércio de drogas entorpecentes, com
indícios de que existem outros associados a eles que ainda continuam em liberdade, sendo imperiosas as suas
prisões. O voto do desembargador foi acompanhado pelos desembargadores Bernardo Rodrigues e Tyrone José
Silva, conforme o parecer da Procuradoria Geral da Justiça.
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Audiência sobre morte de mãe e filha é adiada em Cantanhede 

 Foi adiada para o dia 30 de setembro a audiência de julgamento de Dielson dos Santos Brandão acusado de
matar mãe e filha em Cantanhede, no interior do Estado. O réu compareceu hoje (15) no fórum da cidade sob
forte escolta policial mas teve que retornar para a cela porque uma testemunha considerada indispensável
deixou de ser intimada. O caso chocou moradores do município localizado a 163 km da capital maranhense
quando a pequena Anny Vitória Teixeira Rodrigues, de 4 anos, e a mãe Luciane Ferreira Teixeira Rodrigues
foram brutalmente assassinadas no começo do ano passado. De acordo com as investigações da polícia, as
vítimas estavam dormindo quando foram atacadas pelo criminoso. Dielson foi preso dias depois e apresentado
na delegacia regional de Itapecuru. Na época ele foi ameaçado de morte e precisou ser transferido por questões
de segurança.
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Foragidos da justiça são presos em travessa no Coroadinho

Dois foragidos da justiça foram presos no início da tarde desta terça-feira (15) na Travessa São Francisco,
bairro Coroadinho. Marcelo Henrique Costa Vieira estava com mandado de prisão por homicídio em aberto. Já
Ramon Pinheiro Mourão, o Riquelme, estava foragido há dois meses, quando foi preso por uma guarnição da
Unidade de Segurança Comunitária (USC) e teria fugido da polícia com algemas dos policiais. Com a dupla
foram apreendidos dois foguetes que seriam utilizados para alertar quanto à presença da polícia, um simulacro
de arma de fogo e um facão.


