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Ministério Público representa pela intervenção do Estado no Município

 Novos valores das tarifas de ônibus entraram em vigor a partir da 0h deste domingo (29). (Foto: Biaman
Prado/O Estado)Segundo promotora, o transporte coletivo da capital está se desfazendo (Foto: Biaman Prado/O
Estado)
A Promotora de Justiça  Lítia Cavalcante entrou nesta sexta-feira (18) com um pedido na Procuradoria-Geral  de
Justiça do Estado do Maranhão de intervenção do Estado no município de São Luís e representação do prefeito
Edivaldo Holanda Júnior (PDT) pelo descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado
em 2011 que previa ações no prazo de 180 dias em licitações no sistema de transporte coletivo da capital.

Segundo a Promotora com o descumprimento do TAC, o Ministério Público entrou com uma ação de execução
que foi julgada pelo Poder Judiciário há 15 meses e o município também não cumpriu a determinação da Justiça.

MP pede a intervenção em São Luís e representa prefeito (Foto: Divulgação/ MP-MA)MP pede a intervenção em
São Luís e representa
prefeito (Foto: Divulgação/ MP-MA)
“Isso põe em risco não só a questão do transporte coletivo, mas o próprio Estado e o Regime Democrático de
Direito porque no momento que um órgão público afronta o Poder Judiciário então a coisa vira uma bagunça”,
disse a promotora.

"Diante de todo o exposto, do descumprimento, há quinze meses de ordem judicial transitada em julgado, da
previsão contida no art. 35, Inciso IV da Constituição Federal e art. 16, Inciso IV da Constituição do Estado do
Maranhão, cujos comandos são impositivos a respeito da necessidade da intervenção em caso de
descumprimento de ordem judicial, bem como diante da frontal ameaça ao regime democrático, esta Promotora
de Justiça vem, perante Vossa Excelência requerer que, após o recebimento da presente peça, seja ajuizada, em
conformidade com o teor do art.29, Inciso II da Lei Complementar Estadual nº 013/91, a respectiva
representação interventiva, junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão, com a finalidade de restabelecer a ordem
jurídica e o regime democrático, fazendo cumprir a decisão em debate", diz o texto do pedido de representação.

saiba mais
Pelo TAC, a gestão e controle do sistema seria realizada pela prefeitura, que assumiu o compromisso de realizar
o processo licitatório para os serviços de bilhetagem automática, incluindo os módulos de biometria e bilhete
único. O município também havia se comprometido a repassar, em caráter indenizatório, o percentual de 6,60%
do custo total do sistema de transporte rodoviário municipal. O valor seria apurado mediante Termo de Ajuste
de Contas, a ser elaborado pela SMTT.

“Essa novela vem desde 2011/2012. E até agora nada, nenhum fiasco foi resolvido, nenhum tópico do TAC foi
resolvido. O transporte está se desfazendo. Chegou ao ponto de você entrar dentro de um ônibus e correr
perigo de vida. E a inércia do Poder Público pode causar perdas grandes como perdas de vidas”, finalizou a
promotora.
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A desilusão veio cedo demais

A cada dia aumenta o coro dos descontentes com o governador Flávio Dino (PCdoB). A desilusão com o modo de
governar do comunista atinge desde o maranhense mais humilde e pouco letrado ao mais abastado e
esclarecido, passando, obviamente, pela classe média. Detalhe: muitos dos que hoje repudiam Dino e suas
práticas fizeram opção por ele e o consagraram nas urnas. Para esses, a frustração é ainda maior.

A demonstração mais recente de decepção com o governo da mudança partiu de servidores do Poder Judiciário
estadual, que recentemente amargaram perda salarial de 21,7% no julgamento, pelo Tribunal de Justiça, de
uma ação rescisória ajuizada pelo Estado.

De norte a sul e de leste a oeste do Maranhão, centenas de analistas, técnicos judiciários, oficiais de Justiça e
outros funcionários de tribunais, fóruns e demais unidades judiciárias cruzaram os braços e fizeram uma ato
público marcado por gestos de repulsa ao comunista. A maioria vestiu preto em sinal de luto. Outros usaram
nariz de palhaço. Ganhou destaque no protesto uma camiseta na qual foi estampada a frase "Flávio Dino nunca
mais".

A propósito, a frase que expressa a frustração com Flávio Dino reflete o pensamento de um número cada vez
maior de maranhenses e se propaga à velocidade típica da internet.

Enquanto o desgaste se acentua, o governo insiste em censurar desafetos, contemplar aliados com todo tipo de
privilégio e achatar salários, sem promover uma única ação significativa em benefício do povo.

Tudo isso em menos de nove meses de ascensão ao poder.
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Servidores da Justiça em Codó param e repudiam intenção de Flávio Dino

Servidores da Justiça que trabalham em Codó fizeram ontem, 17, pela manhã,  uma paralisação para cobrarem,
entre outras coisas, uma reposição da ordem de 6,23% que seriam de perdas salarias de 2015.

 “A gente sabe que o país vive em crise, nosso salário é corroído pela inflação e a perca desse, realmente é um
impacto muito grande no nosso orçamento, todos nós temos contas a pagar, todos nós temos um
comprometimento com o nosso salário, ninguém espera que seu salário seja reduzido”, justificou o auxiliar
judiciário Ramires Sousa em entrevista a TV Mirante

O ato também foi em solidariedade aos demais servidores do Maranhão que estão na iminência de perderem
21,7% do salário que atualmente recebem.

O aumento foi incorporado aos ganhos da categoria há um ano e 4 meses, agora pode ser retirado pelo Governo
do Estado, que foi repudiado por meio de uma faixa ostentada pelos manifestantes que diz –
#FLÁVIODINONUNCAMAIS.

Para Gilberto Lima, a procedência da retirada configurará  um prejuízo significativo para as finanças de cada
trabalhador.

 “Com certeza, imagine você ou qualquer cidadão sem 21% do seu salário…ENTÃO A LUTA É PRA MANTÊ-LO?
Sim, é pra mantê-lo”, respondeu

VEM GREVE POR AÍ

 Essa paralisação foi só de advertência e aqui em Codó, por exemplo, nem chegou a influir nos serviços
prestados pelo Fórum, mas se esta situação persistir os servidores da Justiça do Estado já falam em greve geral
e a decisão sobre essa possibIlidade já tem até data marcada.

Será dia 29 de setembro quando ocorrerá uma assembleia geral em São Luís, de acordo com a representante do
SINDJUS na região, Raimunda Pimentel

 “29 de setembro…EXISTE POSSIBILIDADE DE GREVE? Existe, não é descartada porque, infelizmente, é a
única forma que nós temos pra fazer valer os nossos direitos”, assegurou
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EMA chama calúnia de crítica e mistura Ação do ano passado com
críticas deste ano

Foto de manifestação de servidores do Judiciário casada com manchete de decisão contra calúnias: informação
deturpada|

Matéria do jornal O Estado do Maranhão sobre a decisão judicial em favor de Flávio Dino misturou "alhos com
bugalhos". Já na manchete do Jornal, o EMA cita que Flávio Dino barra na Justiça "quem o critica na Web".

Ora, o governador é criticado diariamente na Web e, pelo cargo que ocupa, certamente será criticado
diariamente até o final do mandato. Mas crítica é diferente de difamação e calúnia. Jamais a Justiça iria retirar
do ar perfis das redes sociais simplesmente por crítica.

O EMA também misturou a Ação do ano passado, cuja decisão saiu este ano, com críticas que o governador
recebe de servidores do Poder Judiciário. A Ação da qual Flávio saiu vitorioso diz respeito aos perfis fakes que o
ridicularizavam e o satirizavam com inverdades, inclusive relacionadas à família do governador. O juiz Luiz de
França Belchior foi taxativo ao afirmar na decisão que o nome de Flávio "permanece atrelado a vários perfiz
falsos no Facebook, com todo tipo de notícia, não condizentes com a realidade dos fatos".

Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. As críticas dos servidores do Judiciário estão na internet, o
perfil criado para criticar o governador está lá, todos com seu direito de crítica e reclamação preservado,
dentro dos limites Constitucionais da liberdade de expressão.
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Abandono do transporte público por Edivaldo pode resultar em
intervenção inédita em São Luís

A ingerência do prefeito Edivaldo Holanda Jr no transporte público da cidade após três anos de gestão atingiu o
fundo do poço. Uma representação do Ministério Público Estadual pedir intervenção no município de São Luís.

A ação, iniciada pela promotora de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, acusa o prefeito Edivaldo Júnior de
descumprir um Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo próprio município, em 2011, para escapar de
uma Ação Civil Pública movida na 4ª Vara da Fazenda Pública.

O termo exigia que Edivaldo fizesse uma licitação do transporte público. O processo iria dar fim ao serviço
porco que empresas de ônibus impõe aos moradores de São Luís. Uma máfia criada pelo PDT (partido de
Holandinha) e que começou a ser combatida por João Castelo na gestão passada. Aliás, Castelo deixou um
processo licitatório prontinho. Se Edivaldo ainda não colocou em prática, foi porque não quis.

No ano retrasado o prefeito já havia pedido mais prazo para cumprir o termo. Como de costume, prometeu e
não cumpriu. Qualquer semelhança com a revolução proposta nas eleições de 2012 e até hoje esperada pela
população da cidade até 2015 não é mera coincidência. Holandinha trabalha diuturnamente na construção da
imagem de quem muito promete e nada cumpre.

Lítia Cavalcante em seu despacho fez questão de frisar isso "mais uma vez, o Representado descumprira os
termos acordados". Segue um trecho da ação.

Diante de todo o exposto, do descumprimento, há quinze meses de ordem judicial transitada em julgado, da
previsão contida no art. 35, Inciso IV da Constituição Federal e art. 16, Inciso IV da Constituição do Estado do
Maranhão, cujos comandos são impositivos a respeito da necessidade da intervenção em caso de
descumprimento de ordem judicial, bem como diante da frontal ameaça ao regime democrático, esta Promotora
de Justiça vem, perante Vossa Excelência requerer que, após o recebimento da presente peça, seja ajuizada, em
conformidade com o teor do art.29, Inciso II da Lei Complementar Estadual nº 013/91, a respectiva
representação interventiva, junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão, com a finalidade de restabelecer a
ordem  jurídica e o regime democrático, fazendo cumprir a decisão em debate.
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Em 2014, Flávio Dino prometeu dialogar e valorizar servidores

Os servidores do Judiciário que agora protestam contra o governador Flávio Dino (PCdoB) pelo corte de 21,7%
dos seus salários, decidido pelo TJ após ação rescisória protocolada pelo Executivo, o fazem com razão.

Em 2014, já eleito governador do Marahão, o comunista garantiu que a valorização dos servidores estaduais,
bem como o diálogo com a classe seriam "nossa prioridade".

"Nossa prioridade é valorizar os servidores, por meio do conhecimento, de qualificação, estimular a evolução
pessoal e profissional, dialogar com os servidores do Maranhão e discutir melhores condições de trabalho",
disse Dino, no dia do servidor público (reveja).

Hoje, menos de um ano depois, ele corta o salário dos funcionários de nível médio e fundamental do TJ e se
recusa a dialogar com a categoria.

Mudou ou não mudou?
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Mais uma desculpa que não convenceu ninguém

 

 

Depois de criar inúmeras mentiras e plantar diversas inverdades nas redes sociais, os asseclas e bajuladores do
governador Flávio Dino, agora, como de costume, tentam transferir a responsabilidade da retirada de 21,7%
dos salários dos servidores do Judiciário do Maranhão.

A culpa, pasmem, é da Justiça e que o Governo Flávio Dino apenas está cumprindo uma determinação judicial. A
'cara de pau' tamanha teve reflexo na última sessão da semana na Assembleia Legislativa.

Os deputados estaduais Sousa Neto (PTN) e Andrea Murad (PMDB), partindoda desculpa esfarrapada, fizeram
um apelo ao governador. Pediram para que ele autorize a Procuradoria Geral do Estado (PGE) a ingressar com
um pedido de desistência da ação judicial que resultou na retirada de 21,7% dos vencimentos dos servidores do
Poder Judiciário do Maranhão.

"Imagine aqueles que tiveram sonhos e hoje tiveram cortados dos seus benefícios em 21,7%. São sonhos
destruídos, faculdades de filhos, despesas de casa. E faço apelo ao governo porque quem clama hoje aqui é o
Sindjus, que representa a sociedade maranhense, representa o sentimento de um povo que foi enganado, um
povo que não aguenta mais mentiras", discursou Sousa Neto.

O parlamentar acrescentou que concorda com uma nova proposta feita pelo Sindjus para resolver o problema:
que o governador peça desistência da ação que corre na Justiça contra o reajuste dos servidores do Judiciário.

"O governador pode fazer isto. É isto que o Sindjus quer. É só pedir a desistência da ação, porque sabemos que
o Sindjus vai ganhar essa, qualquer que seja a instância. Pode demorar, mas ganha. Mas o desgaste que eles
estão tendo, familiar, moral, isso não tem preço. E outra sugestão, caso ele não queira a desistência, vamos
fazer uma reforma, uma PEC, uma reforma na estrutura administrativa do Estado. A gente pode diminuir o
número de Secretarias e cargos comissionados, são muitos. É isso: a única coisa que o Sindjus quer é ser
atendido pelo governador para poder pedir a desistência da ação e estará resolvido o problema", ressaltou
Sousa Neto.

Andrea Murad lembrou que, em sua defesa, Dino e aliados sustentam que a ação contra o reajuste de 21,7% foi
proposta ainda na administração passada. E sugeriu que, nesse caso, a gestão comunista poderia desistir do
processo.

"Falam muito que a ação não começou com o governador Flávio Dino, então ele pode retirar a ação. E por que
ele não retira? Então, nós pedimos: Márcio Jerry, que manda no governador, governador, acorde, converse com
a categoria. O governo está em queda livre, está despencando, a popularidade do governador não existe mais e
[ele] só fica tomando medidas impopulares", completou.

Os deputados criticaram, ainda, a falta de diálogo do governador com a categoria prejudicada pela decisão do
Tribunal de Justiça.



Pelo visto foi mais uma desculpa que não convenceu ninguém.

Destempero - Pior ainda foi o destempero e desequilíbrio do secretário de Assuntos Políticos do Governo Flávio
Dino, Márcio Jerry. Após o pronunciamento dos dois deputados estaduais, Jerry foi as redes sociais e os
classificou de 'patetas' e 'bonecos ventriloquia'.

A ofensa a dois deputados estaduais demonstra o respeito com que o Governo Flávio Dino trata alguns dos
representantes do povo na Assembleia Legislativa, algo jamais observado anteriormente no Maranhão.

No entanto, a atitude apenas reflete perfeitamente o Governo Flávio Dino nos seus oito meses e meio.
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Deputado do Maranhão chama índios de "veadinhos" e
antropólogos de diambeiros

O deputado Fernando Furtado (PCdoB) soltou a língua durante reunião da Terra Indígena, em São João do Caru,
em ato realizado pela Associação dos Produtores Rurais.

No áudio obtido pelo blog do Domingos Costa, ele chamou os índios de "veadinhos" , os padres de incendiários e
os antropólogos de maconheiros.

E jogou pesado quando se referiu ao poder Judiciário, a quem taxou de espaço de venda de sentenças e
negociatas, além de afirmar que ex-dirigentes do Incra são corruptos.

O parlamentar, que é amigo pessoal e defensor do governador Flávio Dino, não se conteve e disse que os índios
deveriam morrer por ser um "bando de veadinhos".

O blog do Domingos Costa publica amanhã os áudios.
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Promotora pede intervenção em São Luís

Promotora Litia Cavalcanti|Documento extraído do Marco Deça|

Documento extraído do Marco Deça|

A titular da defesa e promotoria do consumidor, Litia Cavalcanti pediu intervenção no município de São Luís
devido um descumprimento de ordem judicial por parte do prefeito Edvaldo Holanda Júnior. O pedido foi
encaminhado pelo MPE ao Tribunal de Justiça do Estado.

No pedido de intervenção, aponta que o prefeito de São Luís e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
descumpriram um Termo de Ajustamento de Conduta proposto ainda no ano de 2011 pela própria prefeitura.

No ano de 2013, a prefeitura foi acionada novamente por não cumprir os termos do TAC, pedindo o prazo de
180 dias para que o compromisso fosse cumprido.

- Mais uma vez, o Representado descumprira os termos acordados com este Órgão, solicitando, novamente, o
adiamento para implementação das cláusulas constantes em todos os documentos já firmados, com o explícito
objetivo de postergar o certame licitatório - afirma Lítia Cavalcanti, que conclui:

- Diante de todo o exposto, do descumprimento, há quinze meses de ordem judicial transitada em julgado, da
previsão contida no art. 35, Inciso IV da Constituição Federal e art. 16, Inciso IV da Constituição do Estado do
Maranhão, cujos comandos são impositivos a respeito da necessidade da intervenção em caso de
descumprimento de ordem judicial, bem como diante da frontal ameaça ao regime democrático, esta Promotora
de Justiça vem, perante Vossa Excelência requerer que, após o recebimento da presente peça, seja ajuizada, em
conformidade com o teor do art.29, Inciso II da Lei Complementar Estadual nº 013/91, a respectiva
representação interventiva, junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão, com a finalidade de restabelecer a
ordem  jurídica e o regime democrático, fazendo cumprir a decisão em debate.
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Suspeita de lobby no TJ-MA para evitar prisão de máfia de
Anajatuba

O empresário Fernando Júnior, dono da Escutec; entre pesquisas eleitorais e a forte acusão de afano de
dinheiro público|

Do Atual7

O Ministério Público do Maranhão trava batalha no Judiciário Maranhense, desde o dia 22 de julho deste ano,
para dar prosseguimento às investigações do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), iniciada em
setembro de 2014, que deve ter por fim no enjaulamento de uma organização criminosa que fraudava licitações
e desviava recursos públicos do município de Anajatuba.

De acordo com a denuncia protocolada e autuada no Tribunal de Justiça do Maranhão sob o número
0005006-13.2015.8.10.0000, que teve por base o Procedimento Investigatório Criminal n.º 003/2014-Gaeco, o
total de 27 pessoas fazem parte da máfia que escamoteou pouco mais de 13.9 milhões de reais por meio de
operações com empresas fantasmas.

Passados quase dois meses do pedido de prisão do bando, porém, declaração de suspeição de toda a Primeira
Câmara Criminal do TJ-MA, composta pelos desembargadores Raimundo Melo, Bayma Araújo e João Santana,
por motivo de foro íntimo, levanta fortes suspeitas de lobby na Colenda Corte para evitar o julgamento do caso
de roubo de dinheiro público, com o intuito de livrar da prisão pelo menos quatro figurões apontados nos autos
do processo como cabeças da máfia, a saber: o próprio prefeito da cidade, Helder Aragão (PMDB); o
ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Antônio Carlos Braide; o proprietário das empresas
fantasmas, Fabiano Bezerra; e o empresário Fernando Júnior, dono do Instituto Escutec.

Mesmo diante de farta documentação probante, Melo, Bayma e Santana, numa daquelas não raras
coincidências da vida que só ocorre na Justiça do Maranhão, julgaram-se suspeitos de julgar os pleitos
requeridos pela Procuradoria de Justiça, mesmo havendo o primeiro togado oferecido denúncia contra pelo
menos 15 dos envolvidos da máfia por crime de corrupção passiva, organização criminosa, fraude em processo
licitatório, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.

O fato mais curioso na suspeita de guarita para Helder Aragão, Carlos Braide, Fabiano Bezerra e Fernando
Júnior é que, segundo comenta-se dentro e fora do Palácio da Justiça Clóvis Bevilacqua, o desembargador
Raimundo Melo, que acompanhou de perto, por até 14 meses, todo o trabalho realizado pelos promotores de
Justiça, julgou-se suspeito logo após receber uma visita do prefeito Helder Aragão, acompanhada de uma
ligação de um senador da República e de uma reunião de portas fechadas com o desembargador Bayma Araújo,
que, repetindo a fala do senador, também teria lhe pedido para que analisasse com cautela os pedidos de prisão
feitos pelo Ministério Público para a organização criminosa. Além deste primeiro, há ainda comentários de
diálogo semelhante ocorrido entre Bayma Araújo e João Santana, segundo e terceiro a também se declararem
suspeitos.
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Promotora explica a parlamentares pedido de intervenção em São
Luís...

Lítia mostra a ação a Fábio Câmara e Eliziane Gama|

Lítia Cavalcanti recebeu a deputada federal Eliziane Gama e o vereador Fábio Câmara para falar sobre o
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 2011 pela gestão de Edivaldo Júnior

 

A promotora de Defesa do Consumidor Lítia Cavalcanti recebeu hoje em seu gabinete a deputada federal
Eliziane Gama (PPS) e o vereador Fábio Câmara (PMDB), para tratar do pedido de intervenção na Prefeitura de
São Luís.

Cavalcanti decidiu pedir à Procuradoria-Geral de Justiça que entrasse com um pedido de intervenção na gestão
de Edivaldo Júnior (PDT), que descumpriu os pontos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado desde 2011,
para regularização do sistema de transporte na capital.

Eliziane, que iniciou esta semana um debate sobre mobilidade urbana em São Luís disse que os pontos
mostrados pela representante do Ministério Público são gravíssimos, no que diz respeito ao sucateamento do
transporte.

- A população precisa de um transporte de melhor qualidade, que lhe garanta uma mobilidade segura, por preço
justo. Não há explicação para o descumprimento das medidas pedidas pelo Ministério Público - frisou Eliziane.

Fábio Câmara lembrou que ele próprio tem denunciado o sucateamento do sistema de transporte na capital, e
que cobra desde o início da gestão o cumprimento das promessas feitas por Edivaldo Júnior ainda na campanha.

A Representação de Lítia Cavalcanti foi encaminhada á procuradora-geral Regina Rocha, que será a
responsável por acionar a prefeitura com o pedido de intervenção no Tribunal de Justiça.
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Após manifestação do Sindjus, centrais sindicais pregam entendimento sobre 21,7%...

NOTA PÚBLICA

             As Centrais Sindicais, que abaixo subscrevem, conclamam o Governador Flavio Dino a buscar, na mesa
de negociação, o entendimento com as categorias que integram o funcionalismo público civil e militar do Estado
do Maranhão, que vise por fim às ações judiciais de cobrança da parcela de 21,7% de reposição de perdas
salariais reivindicada por esses trabalhadores.

              Por oportuno, as Centrais Sindicais se colocam à disposição do Governo do Estado do Maranhão para
compor essa mesa de negociação, em conjunto com as entidades representativas do funcionalismo, na busca de
um entendimento.

São Luis (MA), 17 de Setembro de 2015.

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - CTB

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT

CENTRAL SINDICAL POPULAR - CONLUTAS - CSP/CONLUTAS

UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT

NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES - NCST

FORÇA SINDICAL - FS

CENTRAL DOS SINDICATOS DO BRASIL - CSB
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Censura Dinista: Flávio Dino trava disputa judicial com o Facebook por perfis humorísticos

O governador Flávio Dino (PCdoB) obteve na Justiça estadual uma ordem para que o Facebook exclua perfis de
humor que fazem alusão ao seu nome – todos considerados falsos pelo comunista - e foram criados na rede
social para ironizar a sua figura.

A decisão, de primeiro grau, é de 3 de março, mas somente ontem chegou ao conhecimento público, após
divulgação em blogs e repercussão nas redes sociais. O jornalista Daniel Matos deu a informação em primeira
mão.

A exclusão de quatro perfis na rede social foi determinada pelo juiz Luiz de França Belchior Silva, da 2ª Vara
Cível, que fixou multa de R$ 1 mil em caso de descumprimento.

O Facebook cumpriu a determinação, mas, posteriormente, recorreu ao Tribunal de Justiça, alegando que a
exclusão integral do conteúdo fere a liberdade de expressão dos internautas. O site tentou preservar os
conteúdos dos perfis: “Dino Irônico”, “Dino, o falso profeta”, “Flávio Dino Bolado” e um segundo perfil com o
mesmo nome deste último. A rede social, contudo, ainda não conseguiu reverter a decisão.

Na ação de obrigação de fazer que ajuizou contra o Facebook, com pedido de antecipação de tutela, Flávio Dino
sustentou que na época em que era candidato a governador sofreu inúmeros ataques a sua honra e a sua moral,
segundo ele, com o propósito de desmoralizá-lo perante o eleitorado maranhense.

O comunista ressaltou que muitos desses ataques ocorreram na esfera virtual, onde o infrator consegue obter
maior proteção e sente-se mais seguro para desferir “mentiras sem ser descoberto”.
Diante dos argumentos de Flávio Dino, o juiz Luiz de França Belchior deferiu o pedido do comunista. “Haja vista
que se trata de uma pessoa pública, que concorreu e se sagrou vencedor nas eleições e, como se vê, seu nome
permanece atrelado a vários perfis falsos no Facebook, com todo tipo de notícia, não condizentes com a
realidade dos fatos”, assinalou.

Recurso - Em agravo de instrumento interposto em 16 de julho na Quarta Câmara Cível do TJ, o Facebook
defendeu não existir qualquer necessidade de remoção das páginas de maneira integral, vez que estas trariam
discussões de teor político e sátiras humorísticas à política.

Argumentou ainda a existência de conteúdo legal nas referidas páginas e que a exclusão sumária dos perfis
traria dano imediato aos usuários, os quais terão seus direitos constitucionais suprimidos. “A manutenção da
decisão de retirar integralmente o conteúdo das mesmas seria demasiado desproporcional e desarrazoada e
ofenderia diversos direitos constitucionais, tais quais a liberdade de expressão e a livre manifestação de
pensamento”.

O relator do recurso foi o juiz Luiz Gonzaga Almeida Filho, membro substituto da Quarta Câmara Cível, que
negou provimento. Na sessão da terça-feira, 15, os membros da Quarta Câmara Cível do TJ voltaram a indeferir
o recurso.



Dino também censura usuários em redes sociais

Além de buscar na justiça a retirada dos perfis no Facebook, para evitar críticas, o governador Flávio Dino
também decidiu bloquear todos os usuários de redes sociais de fazer marcações. O motivo para este bloqueio foi
a criação de uma movimento, principalmente no Twitter, dos servidores do Poder Judiciário após o deferimento
da ação rescisória interposta pelo governo que retira 21.7% do salário dos funcionários.

Com as hastag #flaviodinonuncamais, os servidores criticavam e pediam explicações para o governador sobre a
redução salarial.
Sem nunca explicar esses motivos, a saída do governador foi bloquear todas as marcações.
Semanas após a decisão judicial favorável a Dino – mais uma nesses oito meses de governo – a Secretaria de
Comunicação emitiu nota afirmando que a ação é de autoria do governo passado.

Justiça favorece liberdade de expressão
 
Pelo menos duas decisões – uma no Rio de Janeiro e outra do Supremo Tribunal Federal - dão abertura ao
Facebook para que reverta a decisão da Justça maranhense. A decisão do STF, assinada pelo então ministro
Carlos Ayres Brito, suspendeu efeitos de um artigo da Lei Eleitoral, que proibia charges durante a campanha
eleitoral de 2014. Na outra decisão, a juíza Maria Cristhina, da 41ª Vara Cível do Rio de Janeiro, arquivou
processo de um empresário contra um blogueiro, e afirmou: “Em casos limites, a liberdade de expressão deve
prevalecer sobre o direito à honra”. As duas decisões servem como jurisprudência na Corte Suprema.
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Deputados pedem a Flávio Dino que desista da ação dos 21,7%

O Estado - Os deputados estaduais Sousa Neto (PTN) e Andrea Murad (PMDB) fizeram ontem um apelo ao
governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), autorize a Procuradoria Geral do Estado (PGE) a ingressar com
um pedido de desistência da ação judicial que resultou na retirada de 21,7% dos vencimentos dos servidores do
Poder Judiciário do Maranhão.

Eles comentaram o impacto que a decisão - tomada há duas semanas, mas ainda não efetivada, por conta da
necessidade de publicação do acórdão - terá sobre os orçamentos familiares dos servidores alcançados.

"Imagine aqueles que tiveram sonhos e hoje tiveram cortados dos seus benefícios em 21,7%. São sonhos
destruídos, faculdades de filhos, despesas de casa. E faço apelo ao governo porque quem clama hoje aqui é o
Sindjus, que representa a sociedade maranhense, representa o sentimento de um povo que foi enganado, um
povo que não aguenta mais mentiras", discursou Sousa Neto.

O parlamentar acrescentou que concorda com uma nova proposta feita pelo Sindjus para resolver o problema:
que o governador peça desistência da ação que corre na Justiça contra o reajuste dos servidores do Judiciário.

"O governador pode fazer isto. É isto que o Sindjus quer. É só pedir a desistência da ação, porque sabemos que
o Sindjus vai ganhar essa, qualquer que seja a instância. Pode demorar, mas ganha. Mas o desgaste que eles
estão tendo, familiar, moral, isso não tem preço. E outra sugestão, caso ele não queira a desistência, vamos
fazer uma reforma, uma PEC, uma reforma na estrutura administrativa do Estado. A gente pode diminuir o
número de Secretarias e cargos comissionados, são muitos. É isso: a única coisa que o Sindjus quer é ser
atendido pelo governador para poder pedir a desistência da ação e estará resolvido o problema", ressaltou
Sousa Neto.

Andrea Murad lembrou que, em sua defesa, Dino e aliados sustentam que a ação contra o reajuste de 21,7% foi
proposta ainda na administração passada. E sugeriu que, nesse caso, a gestão comunista poderia desistir do
processo.

"Falam muito que a ação não começou com o governador Flávio Dino, então ele pode retirar a ação. E por que
ele não retira? Então, nós pedimos: Márcio Jerry, que manda no governador, governador, acorde, converse com
a categoria. O governo está em queda livre, está despencando, a popularidade do governador não existe mais e
[ele] só fica tomando medidas impopulares", completou.

Sem diálogo - Os deputados criticaram, ainda, a falta de diálogo do governador com a categoria prejudicada
pela decisão do Tribunal de Justiça. "O governador não os recebe para uma conversa, logo ele que se elegeu só
falando em diálogos, que todos acreditaram em um governador que se elegeu com mais de um milhão de votos,
mas na hora de se reunir para conversar sobre qualquer problema quem recebe é uma pessoa que nunca teve
um voto, que hoje está governando o Estado do Maranhão, chamado Márcio Jerry, ou seja, o candidato a
governador Flávio Dino vai em todos os sindicatos, o Sindjus, onde ele iniciou a sua carreira política e, depois
de eleito, não os recebe", comentou Sousa Neto.

Andrea Murad reforçou a falta de diálogo do comunista. "Os servidores estão há um ano e quatro meses
recebendo dinheiro, e o governador simplesmente corta e quer que eles aceitem como se isso não fosse



prejudicar a vida deles. E pior de tudo, ele não consegue ter a sensibilidade de conversar com a categoria",
criticou
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Pedido de intervenção

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª Promotoria especializada na Defesa do Consumidor deu
entrada no Tribunal de Justiça (TJ-MA) num pedido de intervenção do Estado no município de São Luís por
descumprimento de ordem judicial.Segundo a promotora de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, a
Prefeitura de São Luís e a Secretaria Municipal de Transporte (SMTT) não cumpriram os ítens acordados no
termo de Ajustamento de Conduta (TAC) datado de 10 de novembro de 2011.De acordo com o Termo de
Ajustamento de Conduta, o Município se comprometeu em realizar a licitação das linhas de ônibus em 180 dias,
mas isso até a data de hoje não aconteceu, embora a Prefeitura de São Luís tenha solicitado um prazo maior em
2013. De lá para cá, segundo Lítia já são 15 meses sem que o problema seja resolvido."Diante de todo o exposto,
do descumprimento, há quinze meses de ordem judicial transitada em julgado, da previsão contida no art. 35,
Inciso IV da Constituição Federal e art. 16, Inciso IV da Constituição do Estado do Maranhão, cujos comandos
são impositivos a respeito da necessidade da intervenção em caso de descumprimento de ordem judicial, bem
como diante da frontal ameaça ao regime democrático, esta Promotora de Justiça vem, perante Vossa
Excelência requerer que, após o recebimento da presente peça, seja ajuizada, em conformidade com o teor do
art.29, Inciso II da Lei Complementar Estadual nº 013/91, a respectiva representação interventiva, junto ao
Tribunal de Justiça do Maranhão, com a finalidade de restabelecer a ordem jurídica e o regime democrático,
fazendo cumprir a decisão em debate", escreveu.
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Apelo ao governador

O deputado Sousa Neto (PTN) fez um apelo, na sessão desta quinta-feira (17), na Assembleia Legislativa para
que o governador Flávio Dino (PC do B) autorize a Procuradoria Geral do Estado a ingressar com um pedido de
desistência da ação judicial que resultou na retirada de 21,7% dos vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário do Maranhão.

Em seu discurso, o deputado afirmou que tem mantido contatos com o Sindicato dos Servidores da Justiça do
Estado do Maranhão (Sindjus-MA) e tem sentido a frustração deles pela perda que recentemente obtiveram.

"Imagine aqueles que tiveram sonhos e hoje tiveram cortados dos seus benefícios 21,7%. São sonhos destruídos,
faculdades de filhos, despesas de casa. E faço apelo ao governo porque quem clama hoje aqui é o Sindjus, que
representa a sociedade maranhense, representa o sentimento de um povo que foi enganado, um povo que não
aguenta mais mentiras", discursou Sousa Neto.

O parlamentar explicou que, em conversa com dirigentes do Sindjus, soube que o governador Flávio Dino não
quer lhes conceder uma audiência. "O governador não os recebe para uma conversa, logo ele que se elegeu só
falando em diálogos, que todos acreditaram em um governador que se elegeu com mais de 1 milhão de votos,
mas na hora de se reunir para conversar sobre qualquer problema quem recebe é uma pessoa que nunca teve
um voto, que hoje está governando o Estado do Maranhão chamado Márcio Jerry, ou seja, o candidato a
governador Flávio Dino vai em todos os sindicatos, o Sindjus, onde ele iniciou a sua carreira política e, depois
de eleito, não os recebe", afirmou.

O deputado Sousa Neto acrescentou que concorda com uma nova proposta feita pelo Sindjus para resolver o
problema: que o governador peça desistência da ação que corre na Justiça contra o reajuste dos servidores do
Judiciário.

"O governador pode fazer isto. É isto que o Sindjus quer. É só pedir a desistência da ação, porque sabemos que
o Sindjus vai ganhar essa, qualquer que seja a instância. Pode demorar, mas ganha. Mas o desgaste que eles
estão tendo, familiar, moral, isso não tem preço. E outra sugestão, caso ele não queira a desistência, vamos
fazer uma reforma, uma PEC, uma reforma na estrutura administrativa do Estado. A gente pode diminuir o
número de Secretarias e cargos comissionados, são muitos. É isso: a única coisa que o Sindjus quer é ser
atendido pelo governador para poder pedir a desistência da ação e estará resolvido o problema", ressaltou
Sousa Neto.
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Casamento comunitário: 1352 casais oficializam a união no dia 23
de outubro - Imirante.com

Foto: Divulgação |

SÃO LUÍS - Promete ser uma grande festa o casamento comunitário que a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ)
promove no dia 23 de outubro, a partir das 18h, no Centro de Convenções da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), no bairro do Bacanga. Na ocasião, 1352 casais oficializam a união perante juízes, familiares
e demais convidados para o evento.

Os noivos devem ficar atentos para o horário de chegada ao local. De modo a facilitar o trabalho de entrega da
certidão de casamento aos casais a equipe responsável pela tarefa recomenda que os noivos cheguem a partir
das 15h, munidos do protocolo de atendimento recebido por ocasião da inscrição.

Entre as atrações do evento, decoração especialmente preparada para a cerimônia, bolo confeitado, brindes,
música e muito mais.

O casamento comunitário em São Luís é mais uma das cerimônias do tipo que a Corregedoria Geral da Justiça
promove desde 1999, quando foi inaugurado o Projeto Casamentos Comunitários. Ao longo dos anos, milhares
de casais já oficializaram a união através da iniciativa do Poder Judiciário. Todos os atos do casamento
comunitário são gratuitos.

Mais informações pelos telefones: (98) 3198-4609/ 3198-4614
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Defensoria realiza ação para emitir registro de nascimento de
filhos de detentos - Imirante.com

Foto: Divulgação / DPE-MA|

SÃO LUÍS - A Defensoria Pública do Estado (DPE-MA), por meio do Núcleo de Defesa da Criança e do
Adolescente (NDCA), em parceria com os núcleos de Execução Penal (NEP) e Psicossocial, da Defensoria
Pública do Maranhão realizou, nessa quarta-feira (16), mais uma etapa do projeto "Fortalecendo Vínculos
Familiares", no Centro de Detenção Provisória (CDP), do Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Esta última edição do projeto, que visa o reconhecimento voluntário de paternidade e emissão de registro tardio
a filhos dos reeducandos do sistema penitenciário do Maranhão. A equipe técnica é formada por onze pessoas,
entre defensor público, assistentes sociais, técnico de informática e estagiários, coordenada pelo defensor
Gabriel Santana Furtado. A ação beneficiou mais de vinte pessoas. Segundo relato dos presos e familiares, há
muito tempo eles vinham enfrentando dificuldades para efetuar o registro de nascimento dos seus filhos e
enteados.

A assistida Rosana Gomes da Silva, ex-companheira de um dos internos do CDP viu nessa ação da DPE a
oportunidade de registrar sua filha já com sete meses de vida. "Estou muito satisfeita com a rapidez do
atendimento da Defensoria e com as orientações que me foram dadas por se tratar de um registro tardio.
Demorei a registrá-la porque me separei do meu companheiro no mês em que nossa filha nasceu e logo em
seguida ele foi preso, mas nesses sete meses ele sempre se mostrou interessado em reconhecer a paternidade
dela", informou.

De acordo com Gabriel Furtado, "esse projeto é o resgate da cidadania de muitas crianças que não tem certidão
de nascimento, o que os impede de usufruir de vários direitos, inclusive, ao de visitar familiares que se
encontram sob a custódia do estado".

A assistente social Nathália Tinoco enfatizou que os números de atendimento alcançados pela DPE desde a
criação do projeto são bastante satisfatórios, porém ainda há muito trabalho por vir. "Estamos articulando para
que nossa próxima ação aconteça na Casa de Detenção do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, unidade que
ainda não visitamos e que atualmente comporta mais de setecentos internos", aponta.

?
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Juiz da Infância proíbe recebimento de socioeducando sem guia de
execução em unidades de internação - Imirante.com

Foto: Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil|

SÃO LUÍS - Portaria assinada pelo titular da 2ª Vara da Infância de São Luís, juiz José dos Santos Costa, "proíbe
o recebimento de socioeducando em unidade de internação e semiliberdade sem a guia de execução
respectiva". Consta do documento: "As unidades de atendimento socioeducativo de internação e semiliberdade
localizadas no município de São Luis ficam proibidas de receber e acolher adolescentes ou jovens adultos para
cumprimento de medida em meio fechado sem a guia de execução respectiva". De acordo com a portaria, a
medida atende ao exigido na Resolução nº 165/2012 do CNJ.

Ainda conforme o documento, a presença de adolescentes ou jovens adultos nas unidades sem a guia exigida,
constatada em inspeções judiciais e visitas da equipe da Vara ou através de informações da Defensoria Pública
ou Promotoria da Justiça, deve ser comunicada imediatamente à FUNAC para a devida apuração da falta e ao
Ministério Público (MP) para os devidos fins.

Destacando a competência da execução das medidas socioeducativas em meio fechado (salvo internação
provisória) instalados em São Luís - Centros de Juventude Alto da Esperança, Eldorado, Nova Jerusalém e
Florescer - a cargo da 2ª Vara da Infância, bem como a emissão de guia de execução exclusivamente por parte
dos juízes de conhecimento de atos infracionais, o titular da Vara alerta que "juízes de processo de
conhecimento têm remetido adolescente ou jovem adulto para cumprimento de medida em meio fechado e
diretores dessas unidades recebido, sem a necessária e obrigatória guia de execução respectiva", o que,
segundo o magistrado, tem causado transtornos para a execução da medida e inviabilizado a elaboração do
Plano Individual de Atendimento pela unidade e a realização obrigatória de audiência semestral por parte da 2ª
Vara da Infância.
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Inscrições para casamento comunitário encerram dia 25

O Imparcial

Encerram no próximo dia 25, no termo judiciário de Paço do Lumiar, as inscrições para o casamento
comunitário que a 2ª Vara do termo promove no dia 19 de novembro, às 17h, no Clube da Assembleia
Legislativa (Avenida 01, s/n, Maiobão). Os interessados em participar da cerimônia devem comparecer à
Serventia Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Termo Judiciário de Paço do Lumiar (Av. 13,
quadra 151, casa 01, Maiobão), no horário de expediente da serventia. Não há limite para o número de
inscrições.O casamento comunitário é objeto da Portaria nº 20/2015, de 14 de agosto de 2015, assinada pela
titular da 2ª Vara do Termo, juíza Vanessa Clementino Sousa.

De acordo com a portaria, no ato da inscrição são exigidos, entre outros: "certidão de nascimento, carteira de
identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou carteira
nacional de habilitação; autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem para os que
com 16 ou 17 anos de idade ou ato judicial que a supra para os que tiverem 15 anos; declaração de duas
testemunhas maiores que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar,
acompanhada de documento de identificação oficial e CPF das referidas testemunhas.

Caso um dos contraentes seja analfabeto, é necessário o quantitativo de quatro testemunhas, além de uma para
assinar a rogo; declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se
forem conhecidos; comprovante de residência; certidão de óbito do cônjuge falecido, sentença declaratória de
nulidade ou de anulação de casamento transitada em julgado ou do registro da sentença de divórcio; pacto
antenupcial em caso de regime de comunhão total de bens ou separação de bens.
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Pressionado por servidores Rubens Júnior tenta explicar silêncio sobre os 21,7%
Rubens Júnior afirmou que mantém o mesmo posicionamento do passado.Rubens Júnior afirmou que mantém o
mesmo posicionamento do passado.

O Estado – Pressionado pelos servidores do Poder Judiciário do Maranhão por ter se mantido em silêncio até
então, o deputado federal Rubens Pereira Júnior (PCdoB) foi obrigado a dar uma satisfação pública a respeito
de seu posicionamento sobre o corte salarial da ordem de 21,7% nos vencimentos dos servidores.

Isso porque em 2013, período em que ele exercia a função de deputado estadual de oposição, chegou a utilizar
a tribuna da Assembleia Legislativa para manifestar o seu apoio à incorporação salarial, de 30% para a
categoria.

Naquela oportunidade, o posicionamento do parlamentar ocupou destaque no Portal Vermelho, site que divulga
as ações de membros do PCdoB e foi bem recebido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sindjus)
do Maranhão. “Queremos que o TJ dê a interpretação de acordo com a Constituição para garantir aos
servidores o que lhes é assegurado por direito”, disse, em 2013.

Apesar de ter se manifestado sobre o assunto há dois anos, o parlamentar acabou optando pelo silêncio, após o
Tribunal de Justiça ter dado provimento a ação rescisória do Governo do Estado que resultou no corte de 21,7%
dos salários dos servidores.

Foi o que motivou uma série de manifestações de servidores contra o parlamentar. Na página do facebook de
Aníbal Lins, presidente do sindicato, foram inúmeras as manifestações, após ele ter postado texto do Portal
Vermelho de maio de 2013. Os servidores questionaram o silêncio do parlamentar, que pertence à base aliada
do governador Flávio Dino (PCdoB).

Reação – Após os protestos, o parlamentar resolveu manifestar-se em seu perfil, também em rede social, sobre
o tema. Ele assegurou que mantém o mesmo posicionamento de 2013, mas alegou que cabe a Justiça, definir
sobre a manutenção ou o corte do índice salarial.

“Sobre o reajuste dos servidores do Judiciário, mantenho o mesmo entendimento: olhe o que eu pensava aqui:”,
diz, referindo-se a um texto que remonta a 2013.

Em outra postagem, ele tentou justificar o seu silêncio. “Eu era líder da oposição, mas nem por isso envolvia a
governadora da época. Politizar o assunto é errado”, afirmou.

Na Assembleia Legislativa, apenas o deputado Wellington do Curso (PPS), da base do governo, se solidarizou
aos servidores públicos. Além do popular socialista, os deputados oposicionistas Andrea Murad (PMDB),
Edilázio Júnior (PV), Adriano Sarney (PV) e Sousa Neto (PTN), defenderam a categoria.
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Recordar é Viver, veja as promessas feitas pelo Governador Flávio Dino ao servidores do TJ/MA
18/09/2015 | 17:41

O atual Governador do Estado do  Maranhão Flávio Dino (Pcdob) em 2014 quando buscava votos para sua
candidatura concedeu entrevista ao Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS-MA),
no programa de rádio “Questão de Justiça - A voz do Servidor”, onde realizou inúmeras promessas ao
funcionalismo público, sendo que uma delas seria a  “Valorização do servidor”.

Entre tantas outras promessas, Flávio Dino afirmou que seu compromisso de governo era o diálogo, a
proximidade com as entidades e Centrais Sindicais, sendo que ele seria um parceiro, aliado, e que os
trabalhadores teriam alguém que compreendesse as suas reivindicações, o que não tem ocorrido. Visto que, as
Centrais solicitaram por inúmeras vezes audiências com o governador e foram recebidas, no máximo, pelo
Secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, e pelo Secretário de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves.

Ele ainda afirmou que, desde seu ingresso na magistratura, sempre valorizou os servidores do Judiciário. Mas,
agora eleito e empossado governador do Maranhão, Flávio Dino deu aos servidores da Justiça apenas a
continuidade de uma ação que visa retirar direitos já conquistados há anos com muita luta. Pois esse é o intento
da Ação Rescisória 36.586/2014, acolhida pelas 2ª Câmaras Cíveis Reunidas do TJMA, a pedido do atual
governo e que reduz em 1/5 os salários da categoria.

Como se não bastasse, Flávio Dino também solicitou à justiça a proibição da hastag #FlavioDinoNuncaMais,
para impedir que os servidores do Judiciário demonstrem sua revolta com sua nova postura diante da classe,
agora que já alcançou o seu intento de chegar ao governo do Estado.
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TJMA apela para o marketing falso para confundir a sociedade e os servidores

NOTA PÚBLICA

Na última quarta-feira, 16/09, finalmente, depois de quase um ano engavetada, foi homologada pelos
desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão, a Resolução-GP nº 21/2014, que
inclui Comissários e Oficiais de Justiça no rol dos servidores contemplados com a GAJ – Gratificação por
Atividade Judiciária.

Apresentada como uma concessão graciosa do Tribunal para os Comissários e Oficiais de Justiça, na verdade, é
mera consequência do Mandado de Segurança 9918/2013, de autoria do Sindicato dos Servidores da Justiça do
Estado do Maranhão – SINDJUS/MA, que exigiu o fiel cumprimento da lei.

Todavia, convém ressaltar que, atualmente, não existe nenhuma garantia de recursos no orçamento do Tribunal
de Justiça, que lhe permita fazer o pagamento de GAJ para oficiais e comissários de justiça e nem novas adesões
de servidores administrativos.

Trata-se de propaganda enganosa e marketing falso da atual administração do Tribunal de Justiça do Maranhão,
que foi célere em garantir a reposição inflacionária dos magistrados e desembargadores, em janeiro deste ano,
mas que até agora tem sido omissa em garantir o mesmo direito aos servidores.

Portanto, a direção do SINDJUS-MA alerta a todos os servidores para que não se deixem confundir com o
noticiário chapa branca do Tribunal de Justiça do Maranhão, que visa tão somente desviar a atenção da
categoria para aquilo que deve ser a principal preocupação a nos unir a todos neste momento.

Nosso foco agora são os preparativos para a GREVE GERAL POR TEMPO INDETERMINADO, a partir do dia 29
de Setembro próximo vindouro, caso não seja garantido pelo Tribunal de Justiça e pelo Governo do Maranhão a
reposição das perdas inflacionárias da categoria, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2014, no
índice de 6.3%. Direito este assegurado a nós, trabalhadores, pela Constituição Federal, pela Constituição do
Maranhão e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O SINDJUS-MA sempre defendeu – e conquistou judicialmente – a manutenção e extensão da GAJ para todos
servidores efetivos do Tribunal de Justiça, a exemplo do que já acontece na Justiça Federal.

Portanto, urge desmascarar mais essa manobra oportunista do Tribunal de Justiça, que visa tão somente
confundir a opinião pública e dividir os servidores.

Urge continuarmos lutando juntos pela aprovação do projeto que repõe nossas perdas inflacionárias de 2015,
pela manutenção da parcela dos 21,7% nos vencimentos dos servidores de nível médio e fundamental, pela
anistia das punições impostas aos servidores que participaram da greve de 2014 e pela aprovação de um novo
PCCV – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, capaz de contemplar e valorizar todas as carreiras do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão.



Sem desmerecer o direito daqueles servidores contemplados pela decisão judicial em questão, o chamado hoje
que o SINDJUS-MA faz a todos os servidores do Poder Judiciário é para a luta política unificada em torno dos
quatro pontos acima. Esse é o foco. Essa é a nossa luta.  Coragem e avante.

São Luís (MA), 18 de Setembro de 2015.

ANIBAL DA SILVA LINS

Presidente do SINDJUS-MA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - CASAMENTO COMUNITÁRIO
18/09/2015 - SITE IDIFUSORA - NOTÍCIAS
POSITIVA
Casamento comunitário – Noivos devem ficar atentos ao horário de chegada ao local do evento 

Pag.: 24

Casamento comunitário – Noivos devem ficar atentos ao horário de chegada ao local do evento

Promete ser uma grande festa o casamento comunitário no dia 23 de outubro, a partir das 18h, no Centro de
Convenções da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, no Bacanga. Na ocasião, 1352 casais oficializam a
união perante juízes, familiares e demais convidados para o evento. Os noivos devem ficar atentos para o
horário de chegada ao local. De modo a facilitar o trabalho de entrega da certidão de casamento aos casais a
equipe responsável pela tarefa recomenda que os noivos cheguem a partir das 15h, munidos do protocolo de
atendimento recebido por ocasião da inscrição. Entre as atrações do evento, decoração especialmente
preparada para a cerimônia, bolo confeitado, brindes, música e muito mais. O casamento comunitário em São
Luís é mais uma das cerimônias do tipo que a Corregedoria Geral da Justiça promove desde 1999, quando foi
inaugurado o Projeto Casamentos Comunitários. Ao longo dos anos, milhares de casais já oficializaram a união
através da iniciativa do Poder Judiciário. Todos os atos do casamento comunitário são gratuitos.
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Justiça obriga Câmara a instalar CPI para apurar atos na Prefeitura de Santa Quitéria

Imagem divulgação|

O juiz Jorge Antonio Sales Leite, que responde pela Vara Única da Comarca de Santa Quitéria (348Km da
capital São Luís), aceitou pedido liminar e determinou que Antonio José dos Santos Araújo, presidente da
Câmara de Vereadores daquele município, instale, no prazo de 48h, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo Poder Executivo local. A decisão foi assinada nessa
terça-feira (14) e se estende ao vice-presidente, no caso de ausência do representante titular.

O pedido consta em parecer ministerial, que requereu o deferimento da liminar. Em sua decisão, o juiz
fundamenta que "não permitir a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito solicitada pelos vereadores
impetrantes, mediante o fundamento de especificação de provas, incidiu a autoridade impetrada em flagrante
ação deliberada a anular a atuação dos parlamentares municipais e, portanto, é ilegal", afirma.

Para não instalar os trabalhos da comissão, o presidente da Câmara teria alegado obediência ao regimento da
casa legislativa, onde aponta no artigo 51, parágrafo único, a necessidade de apresentação de provas quanto do
pedido de instalação do mecanismo de investigação. Importante destacar que a CPI é um mecanismo legítimo
de apuração de eventuais desvios, sendo uma ferramenta de que dispõe o Legislativo para exercer a sua função
fiscalizadora.

O magistrado destaca, também, que a Constituição Federal estabelece a necessidade de uma minoria
qualificada de um terço para que a CPI possa ser autorizada a funcionar, desde que tenha finalidade de
investigar fato determinado que os parlamentares considerem relevante. "Como se verifica [no regimento da
casa] o parágrafo único traz como requisito para instalação de CPI que as denúncias deverão indicar as provas.
O que no meu entender é verticalmente incompatível com a Constituição Federal", esclarece o juiz na sua
fundamentação.

Na decisão Jorge Leite determina que "o presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria, o sr. Antonio José
dos Santos Araújo, ponha, no prazo de 48 horas (próxima sessão legislativa), em votação o requerimento de
abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito feito pelos vereadores impetrantes, e, em havendo
desobediência, autorizo, desde já, ao vice-presidente a iniciar a sessão ou dar-lhe continuidade, se o presidente
não comparecer ou encerrá-la abusivamente", estabelece.

O não cumprimento da decisão acarreta em sanções, a exemplo de crime de desobediência e improbidade, que
recairá sobre a pessoa do presidente do Legislativo local.
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Servidores do Judiciário de Imperatriz aderiram a protesto

Servidores da Justiça de Imperatriz no protesto de ontem em frente ao Fórum Henrique de La Rocque
Dema de Oliveira

Servidores do Judiciário de Imperatriz aderiram ontem a um dia de protestos realizados nas 119 comarcas do
Estado do Maranhão. Segundo Rivelino Pereira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça em
Imperatriz, essa foi a forma encontrada pelos servidores para demonstrar a insatisfação da classe perante o
Tribunal de Justiça. A pauta do movimento é tríplice. Além de reivindicar o pagamento de suas perdas
inflacionárias de 2015, os magistrados já recebem desde o primeiro mês do ano, os servidores protestam
também contra a intenção do governo de retirar dos vencimentos da categoria a parcela de 21,7%, incorporada
por decisão do Supremo Tribunal Federal aos salários dos trabalhadores desde maio de 2014.

A categoria cobra ainda a aprovação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Maranhão que anistia os
servidores e o seu sindicato – o Sindjus-MA – das punições impostas pelo Tribunal de Justiça em razão da greve
que tiveram de realizar, em 2014, para garantir o cumprimento da decisão do STF.

O protesto convocado pelo sindicato e realizado ontem foi aprovado em assembleia geral do Sindjus-MA
ocorrida no sábado (12) e consiste na orientação para que todos os servidores se vistam de preto e fiquem de
vigília nas portas dos Fóruns, aguardando a decisão do Tribunal de Justiça sobre o projeto de lei que garante o
pagamento das perdas inflacionárias de 2015, a exemplo do que já foi garantido aos próprios desembargadores
e juízes maranhenses.

A reposição anual das perdas inflacionárias é um direito assegurado pela Constituição Federal, pela
Constituição do Maranhão e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O principal combustível do movimento, contudo, é, sem sombra de dúvida, a polêmica Ação Rescisória
36.586/2014, ajuizada pelo Governo Roseana Sarney e que teve continuação no Governo Flávio Dino para
retirar a parcela dos 21,7% de perdas salariais, incorporadas aos vencimentos dos servidores por decisão do
STF há um ano e cinco meses.

Revoltada com a atitude do Governo, a categoria cobra a desistência da ação rescisória e a incorporação da
parcela por projeto de lei do Tribunal de Justiça.
Os protestos de ontem aconteceram durante a reunião da Comissão do Tribunal de Justiça, que está estudando
a proposta.

Segundo Rivelino, ficou definido também que no dia 29 de setembro acontecerá uma nova assembleia geral, na
qual será deliberada uma paralisação por tempo indeterminado. Isso, segundo o diretor, independente do que
for definido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.


