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JUSTIÇA: COMARCA DE CURURUPU PROMOVE AÇÕES NA SEMANA DA INFÂNCIA

Comarca de Cururupu promove ações na Semana da Infância
A Comarca de Cururupu promoveu ao longo da semana, atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate à
Violência contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio. Segundo informações do juiz titular da comarca, Douglas
Lima da Guia, o tema debatido visa encontrar soluções para a redução do índice de violência infanto-juvenil na
cidade.
Durante a semana diversas audiências de processos criminais foram realizadas, além da promoção de um
concurso de redação nas escolas públicas do município, onde os estudantes abordaram o tema violência contra
crianças e adolescentes. Os três primeiros colocados receberão premiações, sendo um curso completo de
informática para o 1º lugar.

Clique para obter Opções
Audiência Pública realizada em Cururupu
Na última quarta-feira (18), foi realizada uma blitz educativa em parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência Social. A ação ocorreu em um dos bairros periféricos da cidade, onde o índice de exploração sexual
é maior, com a realização de palestras nas escolas.

Também na quarta foi realizada uma Audiência Pública com a participação de representantes do Ministério
Público Estadual (MPMA), Polícias Civil e Militar,  Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria
Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. O tema combate à violência sexual contra crianças e
adolescentes foi o ponto principal debatido no evento.
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O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela (foto), foi na manhã desta sexta-feira (20) à Rádio Mirante
AM, onde concedeu entrevista ao programa Ponto Final, ancorado pelo jornalista Roberto Fernandes, para
garantir que não vai se repetir agora o mesmo de dois anos atrás. O secretário se referia aos atentados a ônibus
registrados na noite desta quinta-feira (19) com características semelhantes aos ocorridos em janeiro de 2014,
quando bandidos atearam fogo em ônibus do transporte coletivo, cujo desfecho mais trágico foi a morte de uma
criança de seis anos, Ana Clara.

O secretário disse que a resposta da polícia foi imediata e que cerca de 14 suspeitos estão presos. O mesmo
argumento foi usado naquela oportunidade, como se pode observar nesta reportagem do Jornal Pequeno de 06
de janeiro de 2014: Polícia prende mais seis envolvidos em ataques a ônibus em São Luís: Foram presos,
na manhã desta segunda-feira (6), mais seis envolvidos nos ataques a quatro ônibus e duas
delegacias, ocorridos na sexta-feira (3), em São Luís, de acordo com informações do coronel Aldimar
Zanoni Porto, comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão (PMMA)...

 
Jefferson Portela aproveitou a entrevista para dizer que vai caçar os atores dos atentados desta semana, palmo
a palmo. Ele aproveitou para reclamar da legislação penal, pois facilita os contatos de prisioneiros das
penitenciária com o mundo exterior. Segundo ele, mesmo se houvesse bloqueio de celulares, os bandidos
continuariam mandando suas ordens através de recados, já que recebem visitas constantemente de pessoas
próximas a eles.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
20/05/2016 - BLOG CARLINHOS FILHO 
NEUTRA
Prefeita Maura Jorge busca apoio do Judiciário e Ministério Público para conseguir mais segurança para Lago
da Pedra

Pag.: 3

Prefeita Maura Jorge busca apoio do Judiciário e
Ministério Público para conseguir mais segurança
para Lago da Pedra

20/05/2016 00:00:00

 

Diante da omissão do Governo do Estado em relação ao problema da segurança púbica no município de
Lago da Pedra, a prefeita Maura Jorge, depois de tentar por inúmeras vezes um posicionamento do
governo para tratar dessa questão, sem obter até o momento nenhuma resposta, resolveu buscar o
apoio do Judiciário e do Ministério Público, para unir forças no sentido de que alguma medida seja
tomada o mais rápido possível no combate a criminalidade, que hoje tem deixado a população da
cidade assustada.
 
Em uma audiência com o juiz da 2ª vara da Comarca de Lago da Pedra, Cristóvão Sousa Barros e da
promotora de justiça Laís Pedrosa, a prefeita explicou que por inúmeras vezes solicitou do estado
medidas para melhorar a segurança pública no município, tanto no que se refere ao aumento do efetivo
policial, quanto na questão da infraestrutura, no diz respeito a novas viaturas, armamento e a própria
logística de trabalho para que a polícia tenha condições de desempenhar suas atividades, mostrando
que enquanto gestora municipal, tem feito tudo que é possível para que a segurança do município
possa está condizente com aquilo que o cidadão merece e precisa.
 
"Ao longo desses meses nós temos tentado fazer com o que o governo do estado possa
olhar para Lago da Pedra com o olhar do compromisso que tem que ter o governo com a
segurança pública do nosso município. Para lamento nosso, não houve uma resultado
efetivo das audiências, das solicitações, dos ofícios que encaminhamos na tentativa de que
o a Secretário de Segurança, o Governo do Estado possa está aumentando o efetivo do
nosso município, bem como um número maior de viaturas", disse a prefeita.
Continua...

A audiência que aconteceu na Promotoria de Justiça, contou também com a presença do representante
da polícia civil, já o comandante da polícia militar na região, não compareceu, atendendo
determinações de seus superiores, o que para a prefeita demonstra claramente uma postura política
partidária.

 

 

 

 "Nós não vamos admitir, não vamos permitir que Lago da Pedra seja penalizado porque o



governador não gosta da Maura Jorge, quem mora no município, quem precisa da segurança
no município não é o governador que está trancando em seu gabinete cercado de segurança,
é o povo de Lago da Pedra que merece e precisa dessa resposta do estado."
 
Para o judiciário e Ministério Público, é preciso uma ação efetiva no estado quanto ao problema da
segurança em Lago da Pedra. A promotora Laís Pedrosa, disse que o Ministério Público tem feito o seu
trabalho e que é preciso que o Governo do Estado olhe de forma mais carinhosa para Lago da Pedra,
pois a quantidade populacional exige um efetivo maior e um local adequado para que a polícia possa
trabalhar.
 
"Com o contingente que nós temos hoje, muitos dos crimes que acontecem nós não temos
condições de investigar de forma adequada, de chegar a autoria dos crimes, porque nós
temos apenas dois investigadores e um delegado por cada turno e isso torna inviável o
inquérito civil chegar até a gente. Agora nós vamos tentar efetivar essas medidas, tanto de
entrar em contato com o Governo do Estado quanto implementar o que for possível dentro
da comarca, mantendo preso ou condenando quem for necessário", finalizou a promotora de
justiça.
 
O juiz Cristóvão Barros, disse que é fato notório que o município de Lago da Pedra está carente de
segurança pública, ressaltando que não é responsabilidade do município e sim do estado que precisa
dá solução para o problema.
 
"O efetivo aqui é irrisório, está faltando viaturas e efetivo para polícia civil e militar e toda
infraestrutura para que elas trabalhem, hoje temos apenas um delegado de polícia para
cuidar de inquéritos e investigações que para ele sozinho é humanamente impossível. A
polícia parece que não há mais que quatro policiais por dia o que se mostra fora da
realidade de Lago da Pedra. Tivemos a informação de o secretário de Segurança virá ao
município e tomara que ele traga a solução para esse problema," disse o juiz.
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Uma bela iniciativa da Comarca de Justiça de Poção de Pedras, representada pela juíza titular Dra.
Márcia Daleth Gonçalves Garcez. Foi dado início do cadastro para entrega de cestas básicas de
alimentos no fórum local. As cestas básicas são resultado de penas alternativas imputadas aos
processados judicialmente no fórum pelo juizado especial criminal, condenados a pagar cestas básicas.
Os servidores do fórum realizaram um cadastro cuidadoso de famílias carentes do município para
receber as cestas básicas. Hoje, o Fórum da Comarca de Poção de Pedras recebeu a visita de um bom
número de pessoas que foram fazer o cadastro para receber as providenciais cestas de alimentos.
Parabéns a todos, em especial, os servidores do Fórum da Comarca de Poção de Pedras. Penas
alternativas desse tipo promove ações de solidariedade. 

Continua...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotos: Dr. Jofran Silva Lucas. 
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Em pronunciamento na tribuna da Câmara Federal, o deputado Hildo Rocha (PMDB) anunciou
que irá entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) com a finalidade de barrar
os efeitos de uma lei editada pelo Governador Flávio Dino por meio da qual o chefe do
executivo estadual criou um conselho cuja atribuição é decidir acerca da aceitação ou
suspensão de cumprimentos de ações de reintegração de posse. "Não é possível que o
judiciário, uma das instituições mais respeitadas da nação seja submetida aos caprichos do
governador Flávio Dino", declarou o parlamentar.
 

Poderes harmônicos
 

Rocha lembrou que os fundamentos essenciais da ciência politica foram escritos pelo filósofo
francês Montesquieu, no livro o Espírito das Leis, há 250 anos. O parlamentar ressaltou que
um dos fundamentos da teoria de Montesquieu consta no artigo segundo da Constituição
brasileira de 1988. "São poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o legislativo
o executivo e o judiciário. Mas o governador Flávio Dino inova ao colocar o poder judiciário sob
seu domínio", criticou.
 

Estado "bolivariano"
 

Segundo o deputado, a Lei 10246, criada por Flávio Dino transforma o Maranhão num estado
bolivariano. O termo está associado ao general venezuelano Simón Bolívar, que liderou os
movimentos de independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Bolívia,
no do século 19.
 

Convencionou-se, chamar de bolivarianos os governos de esquerda, da América Latina, que
utilizam métodos ditatoriais. "Estou propondo uma ação, junto ao Tribunal de Justiça do
Maranhão, para que esta lei seja considerada inconstitucional", revelou Hildo Rocha.
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O presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, também ressaltou a
importância do resgate para o conhecimento da história (Foto: Ribamar Pinheiro)

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) lançou, na manhã desta sexta-feira (20), dois volumes de livros com
transcrições de testamentos dos séculos XVIII e XIX, que trazem histórias e legados de famílias maranhenses da
época.Também foi lançada a sétima edição da Revista do Tribunal de Justiça do Maranhão, periódico anual
composto por estudos, doutrina e jurisprudência. As obras irão compor o acervo de bibliotecas de tribunais e
órgãos públicos que trabalham com documentação histórica.

O Projeto de Transcrição e Divulgação do Acervo de Testamentos é realizado pela Coordenadoria de Biblioteca
e Arquivo do TJMA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão
(FAPEMA). A iniciativa inédita reúne transcrições de registros de testamentos dos anos 1751/1756; 1781/1791 e
1790/1795.

Durante o lançamento, o desembargador Lourival Serejo, presidente da Comissão de Documentação, Revista e
Jurisprudência e Biblioteca do TJMA, ressaltou a contribuição social das obras para a comunidade maranhense,
representando um resgate vida privada, política, econômica e religiosa da sociedade da época, conhecimentos
que poderiam se perder da história do Maranhão.

"É um serviço aos pesquisadores e historiadores do Estado", afirmou o magistrado, ressaltando que os registros
também mostram a influência da igreja e casos curiosos, como o costume de se realizar até 20 missas de corpo
presente.

O presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, também ressaltou a importância do resgate para o
conhecimento da história dos antepassados, citando exemplos de testamentos importantes para a memória do
Estado, como o de Ana Jansen e do padre Cícero Romão Batista.
"Muitos fatos interessantes ficam conservados através dos testamentos e quando são conhecidos trazem grande
contribuição à cultura", avaliou.

O presidente da Academia Maranhense de Letras (AML), Benedito Buzar, disse que a Academia recebe com
muita alegria o lançamento das obras, que demonstram a preocupação do Judiciário em resgatar fatos de



grande significância para a sociedade, especialmente jornalistas, pesquisadores e historiadores.

"Com a compilação de acervos, o Tribunal de Justiça coloca à disposição da sociedade um legado histórico de
grande importância, principalmente, aos que se aprofundam em pesquisas históricas e aos que buscam
conhecimento", disse a corregedora geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz.

TRANSCRIÇÃO – Os dois primeiros volumes da série "Histórias e Legados" reúnem quase 80 testamentos
transcritos, de pessoas de variadas classes da sociedade maranhense da época, como famílias abastadas,
religiosos e alguns escravos alforriados.

Segundo a historiadora Alidiane da Silveira, o trabalho é feito com a leitura dos manuscritos originais e sua
transcrição com o mínimo de adaptações. "Buscamos manter o máximo possível a escrita original, alterando
pequenos trechos apenas para que se tornem inteligíveis", explica.
Lourival Serejo relembrou a contribuição do desembargador Lauro Berredo - falecido no último mês - que
resgatou diversos testamentos da Biblioteca Nacional.

O desembargador Cleones Cunha assegurou a continuidade do trabalho de resgatar e preservar os documentos
históricos, propondo a criação de um museu da Justiça maranhense. "O TJMA é a terceira Corte mais antiga do
Brasil. Possuímos muitas peças e obras importantes para a História", falou.

Também participaram da solenidade de lançamento os desembargadores João Santana, Paulo Vélten, Marcelino
Everton, Joaquim Figueiredo e José Jorge Figueiredo; o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AMMA), juiz Gervásio Protásio dos Santos; o escritor Alex Brasil, representando o presidente do Instituto
Histórico e Artístico Geográfico, Euges Lima; magistrados, historiadores, acadêmicos e servidores.

(Juliana Mendes
Assessoria de Comunicação do TJMA)

 

 

 

O post TJ/MA lança livros com transcrições de testamentos dos séculos XVIII e XIX apareceu primeiro em Blog
do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2016/05/20/tjma-lanca-livros-com-transcricoes-de-testamentos-dos-seculos-xviii-e-xix/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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O advogado Pedro Leonel Pinto de Carvalho protocolou nesta semana uma nova ação popular na Vara de
Interesses Difusos da Capital, desta vez pedindo a indisponibilidade de bens do presidente interino da Câmara
dos Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA).

Na terça-feira (17) ele conseguiu na mesma Vara decisão pelo bloqueio de R$ 235 mil do filho do parlamentar, o
médico Thiago Augusto Maranhão, acusado de ter sido "fantasma" no TCE-MA.

Agora, o advogado quer o bloqueio de R$ 368 mil do próprio Waldir, referentes ao período em que ele recebeu
irregularmente como professor da Uema, mesmo já estando no pleno exercício do mandato de deputado .

O caso será novamente julgado pelo juiz Douglas de Melo Martins.
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O juiz da Comarca de Maracaçumé, Rômulo Lago e Cruz, condenou o ex-prefeito do Município de Centro Novo
do Maranhão, Domício Gonçalves da Silva, por não prestar contas de convênios celebrados com o Governo do
Estado.

Domício firmou dois acordos com a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano. Um foi no valor de R$
220.931,87, objetivando a construção de 40 unidades habitacionais e o outro de R$ 99.543,21, com a finalidade
de complementação das ações desenvolvidas pelo sistema de abastecimento de água.

Com a não prestação de contas do ex-prefeito, o Município de Centro Novo do Maranhão encontra-se
inadimplente e impedido de celebrar qualquer outro convênio com os demais entes federativos.

Domício Gonçalves da Silva também teve os direitos políticos suspensos pelo período de três anos e deve pagar
multa civil no valor correspondente a cinco vezes à remuneração mensal recebida à época dos fatos. Ele
também está proibido de contratar com poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente.

As três sentenças condenatórias foram prolatadas pelo juiz titular da 1ª Vara de Maracaçumé, Rômulo Lago e
Cruz. O magistrado ressaltou que as condutas dos ex-prefeitos, por si só, já são extremamente graves, pois
deixaram de prestar contas dos recursos recebidos durante as suas gestões, o que resulta em desrespeito aos
princípios da Administração Pública. "Entretanto, ganha dimensões ainda maiores quando se observa que os
casos envolvem os Municípios de Maracaçumé e Centro Novo do Maranhão, localidades extremamente pobres e
desassistidas pelo Poder Público e que, portanto, necessitam, sobremaneira, de subsídios do Estado, a fim de
garantir o mínimo existencial aos seus habitantes", frisou o juiz.
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O Ministério Público do Maranhão ajuizou hoje (19) a ação civil pública nº 0819616-13.2016.8.10.0001, na Vara
de Interesses Difusos e Coletivos, requerendo que a Assembleia Legislativa do Maranhão seja obrigada a adequar
o seu Portal da Transparência ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência.
 
Na ação o MPE alega que o atual portal da transparência da Assembleia não cumpre sua função, pois não dispõe
de informações completas sobre as atividades desenvolvidas pelo órgão envolvendo o manuseio de recursos
públicos.
 
Para suprir a ausência, o Ministério Público requereu que a Assembleia Legislativa divulgue no seu portal da
transparência, semelhantemente ao que faz a Câmara dos Deputados, a relação de todos os Deputados
Estaduais e servidores, com indicação da remuneração percebida por cada um, inclusive a verba de gabinete.
 
O MPE requereu, ainda, diante de notícias divulgadas em jornais locais sobre a existência de
funcionários-fantasmas na Assembleia Legislativa, que o órgão exiba no processo a relação completa de seus
servidores, com detalhamento do nome, cargo, remuneração, lotação e filiação. Requereu também que o órgão
faça o recadastramento de seus servidores e prestadores de serviço.
 
Antes de decidir, o juiz Douglas de Melo Martins determinou a intimação do Estado do Maranhão para, no prazo
de 72h, manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência.
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Um habeas corpus concedido pelo desembargador Tyrone José Silva. determina a anulação do tramite em
julgado da sentença condenatória proferida contra o major da Policia Militar do Estado do Maranhão, Goering
José Ferreira da Silva Júnior. Essa semana ele foi exonerado em um ato assinado pelo governador Flávio Dino,
(PC do B ) e pelo secretario chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares da Silva.  Na decisão o desembargador
determina a volta do major ao cargo público e que sejam mantidos todos os seus direitos como integrantes da
corporação. O major Guering e responde  processo na justiça desde 2010, onde e acusado de crime de tortura.

 

HABEAS CORPUS n° 11.118/2016

Paciente : Goering José Ferreira da Silva Júnior
Impetrantes : Elke Cordeiro de Moraes Rego Brandão e Alex Ferreira Borralho
Impetrado : Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio dos Lopes, MA
Incidência penal : Art. 1º, I, da Lei nº 9.455/1997
Relator Substituto: Tyrone José Silva

DESPACHO

Defiro a postulação retro (fls. 1.374- 1.379; vol. VI).
Oficie-se, pois, ao Coronel José Frederico Gomes Pereira, Comandante Geral de Polícia Militar do Estado do
Maranhão, acerca da nulidade do trânsito em julgado de sentença condenatória proferida contra o paciente,
tornando sem efeitos os consectários da condenação, inclusive no que tange à perda do cargo público de
Policial Militar, pelo que devem ser restabelecidos seus direitos enquanto integrante da aludida corporação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, MA, 5 de maio de 2016.

Desembargador Tyrone José Silva
Relator Substituto
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O deputado federal e vice-líder do PCdoB, Rubens Pereira Jr. (MA), protocolou na manhã

desta quinta-feira, 19, um pedido para criação de Subcomissão na Comissão de Constituição

e Justiça (CCJ), para tratar sobre a atualização e modernização da Emenda à Constituição nº

45.
 

A emenda nº 45, de 2004, tratou de diversos temas, como: direitos e garantias individuais;

competência do Senado Federal; matérias sobre o poder judiciário, que vão desde a criação

de um novo órgão, como por exemplo o Conselho Nacional de Justiça; garantias e vedações

aos membros do judiciário e do Ministério Público, entre outros.

Após 12 anos, Rubens Jr. vê necessidade de revisão da emenda: "Precisamos identificar e

fazer um balanço analítico do que efetivamente foi alterado do ponto de vista institucional e

social com o advento da emenda", pontuou o parlamentar.
 

Rubens considera ainda que a revisão da Emenda, em âmbito da CCJ da Câmara, facilitará o

acesso a vida do cidadão e justiça: "O que mudou nestes 12 anos? Está mais fácil o acesso a

Justiça? Qual papel do Supremo? Acreditamos que o debate será oportuno para buscarmos o

fortalecimento da Justiça e, se necessário, modernizá-la", justificou.
 

O requerimento foi feito direto à CCJ da Câmara e aguarda despacho da mesa para
deliberação.
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O advogado Pedro Leonel Pinto de Carvalho protocolou nesta semana uma nova ação popular na Vara de
Interesses Difusos da Capital, desta vez pedindo a indisponibilidade de bens do presidente interino da Câmara
dos Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA).

Na terça-feira (17) ele conseguiu na mesma Vara decisão pelo bloqueio de R$ 235 mil do filho do parlamentar, o
médico Thiago Augusto Maranhão, acusado de ter sido "fantasma" no TCE-MA (reveja).

Agora, o advogado quer o bloqueio de R$ 368 mil do próprio Waldir, referentes ao período em que ele recebeu
irregularmente como professor da Uema, mesmo já estando no pleno exercício do mandato de deputado (saiba
mais).

O caso será novamente julgado pelo juiz Douglas de Melo Martins.

Baixe aqui a i?ntegra da ac?a?o

http://gilbertoleda.com.br/arquivos/justica-bloqueia-r-235-mil-do-filho-de-waldir-maranhao-e-manda-tce-fazer-recadastramento-de-servidores
http://gilbertoleda.com.br/arquivos/mp-investiga-emprego-fantasma-de-waldir-maranhao-na-uema
http://gilbertoleda.com.br/arquivos/mp-investiga-emprego-fantasma-de-waldir-maranhao-na-uema
http://gilbertoleda.com.br/wp-content/uploads/2016/05/Baixe-aqui-a-i?ntegra-da-ac?a?o.pdf
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Secretário diz que a Polícia Civil apenas cumpriu mandado judicial de prisão preventiva determinada já na fase
judicial dos inquéritos que envolvem crimes de agiotagem no Maranhão

Portela com sua equipe: cumprimento de mandados judiciais

 
Por: Marco D'eça
 

O secretário de segurança Pública Jefferson Portela explicou ao blog, na tarde desta quinta-feira, 19, que as

prisões efetuadas hoje pela Polícia Civil, envolvendo acusados de agiotagem, foram determinadas pela Justiça, já

na fase processual do caso.

- São prisões judiciais, não policiais - explicou o secretário.

De acordo com Jefferson Portela, os inquéritos contra os envolvidos foram encaminhados às comarcas devidas, e

o Ministério Público achou por bem representar novamente pela prisão dos envolvidos.

- Com base no inquérito, o Ministério Público solicitou a prisão, que foi determinada pela Justiça. A

polícia apenas cumpriu mandados - explicou.

Os mandados foram expedidos pela ex-prefeita Arlene Barros, seu filho, Eduardo Barros, o Imperador, um

sobrinho dela, identificado como Rodrigo Barros Amâncio, e a empresária Débora de Oliveira.
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O juiz Gervásio Protásio dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), afirmou
que oa atentados praticados por facção criminosa é reação à acertada política imposta pelo governo do Estado
no Complexo de Pedrinhas.

À declaração dada em seu perfil no Twitter, o presidente da AMMA acrescentou que o resultado dessa política é
a perda de força das facções criminosas e o registro notável de um ano sem mortes no sistema penitenciário do
Estado. Veja abaixo os tuítes:

Os eventos ocorridos na noite de ontem, com a queima de ônibus, é uma reação à acertada política
imposta no Complexo de Pedrinhas.

? Gervásio Santos Jr (@gervasiojr) 20 de maio de 2016

 

O resultado mais visível dessa política é que não há registro de mortes a um ano e as facções
criminosas perderam força.

? Gervásio Santos Jr (@gervasiojr) 20 de maio de 2016

 

É bom lembrar, porém, que há muito trabalho a ser feito. E os episódios de ontem à noite em São
Luís, comprovam essa assertiva.

? Gervásio Santos Jr (@gervasiojr) 20 de maio de 2016

https://twitter.com/gervasiojr/status/733670357136183298
https://twitter.com/gervasiojr/status/733671007647617024
https://twitter.com/gervasiojr/status/733671236132294656
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Flávio Dino e seus homens em pose de cinema: só os bandidos parecem não se intimidar

 

Postado como uma espécie de rambo moderno, em meio a militares e líderes do sistema de Segurança, o
governador Flávio Dino (PCdoB) diz que os ataques são respostas da criminalidade ás ações do governo no
setor.

Pior: tem até gente boa, como o presidentes da Associação de Magistrados, juiz Gervásio Protázio, que vai na
lábia do comunista.

A oposição na Assembleia: falta de inteligência inviabiliza ações contra a violência

Para os oposicionistas, no entanto, "os bandidos nunca estiveram tão à vontade como agora no Maranhão",
como resumiu o deputado Edilázio Júnior (PV).

A deputada Andrea Murad (PMDB) entende que Flávio Dino e seu governo falham ao agir apenas depois do fato.
"Serviço de inteligência, monitoramento, ações preventivas é que irão inibir e impedir que cenas como estas se
repitam. Graças a Deus não há caso de feridos e morte", disse Andrea Murad.

São duas visões para o mesmo fato.

E a população ainda espera garantias de segurança...
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Mais um prefeito foi condenado pela Justiça. A bola da vez é o prefeito de Primeira Cruz, Sérgio Ricardo de
Albuquerque Bogéa (foto), que foi condenado por improbidade administrativa por contratação irregular de
servidora. Entre as condenações impostas ao prefeito, de acordo com a sentença assinada pelo juiz Raphael de
Jesus Serra Amorim, estão perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por três anos? pagamento
de multa civil de 25 vezes o valor da remuneração do cargo de prefeito do município de Primeira
Cruz; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.
 
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivarão após o transito em julgado dos
processos. A decisão atende à ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado do Maranhão.
Segundo a ação, o prefeito já teria sido condenado em ação trabalhista processada e julgada pela Vara do
Trabalho deBarreirinhas pela contratação, sem prévia aprovação em concurso público, da servidora Aldenisce
Garcia de Menezes, posteriormente demitida. Ainda segundo a ação, a contratação irregular teria ocorrido em
2007, sob a gestão de outro prefeito, tendo, no entanto, perdurado quando da titularização do atual gestor
municipal.
 
Na sentença, o magistrado destaca a comprovação, através de documentos anexados ao processo, de que o réu
foi responsável pela contratação precária da servidora. Os termos de contratos de serviço assinados pela
servidora e por testemunhas também são destacados pelo juiz. Nas palavras de Raphael Amorim, a conduta do
prefeito ao contratar e manter servidor sem concurso público na Administração amoldase ao disposto no caput
do art.11 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). "Ainda que o serviço tenha sido devidamente
prestado", destaca.
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O juiz de Direito Gervásio Protásio Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AMMA) utilizou as redes sociais para se posicionar a respeito da onda de ataques a ônibus em São Luís.

Para Protásio, os eventos ocorridos na noite de ontem – e manhã de hoje -, "é uma reação á acertada política
imposto no Complexo Penitenciário de Pedrinhas".

Exatamente o mesmo discurso adotado pelo Governo do Estado em nota oficial.

Da noite de ontem até hoje já foram oito os ônibus alvo de ataques de facções criminosas. Dois veículos foram
completamente destruídos por fogo. A polícia prendeu 7 suspeitos, e investiga o caso.
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O juiz Douglas de Melo Martins, agora como "Caça-Fasntasmas" da Assembleia Legislativa do Maranhão,
precisará importar dos Estados Unidos uma mochila de prótons (na verdade um acelerador nuclear que produz
poderosos feixes de luz que captam ectoplasma) e conseguem com sucesso capturar o fantasma. É aquele
equipamento utilizado pelos protagonistas do filme "Os Caça- Fantasmas" [Ghostbusters ], de 1984, do
gênero comédia, dirigido por Ivan Reitman.

Além da mochila de prótons, o juiz Douglas Melo Martins precisará de outro apetrecho, também, de Os
Caça-Fantasmas. No filme, para se capturar um fantasma, além de utilizar um feixe de prótons, você precisava
de uma armadilha, que era uma espécie de gaiola que mantinha o fantasma preso, para um transporte seguro. A
armadilha abria com um mecanismo acionado com o pé, e enquanto o fantasma era bombardeado com a carga
de prótons, a armadilha "sugava" o fantasma, concluindo a captura. Será que Douglas Martins conseguirá
manipular todos estes equipametos e caputurar todos os fantasmas que vagam, ou melhor, que não vagam pelos
corredores da Assembleia Legisltiva do Maranhão, a "Casa do Povo" ?

Brincadeiras a parte, vamos ao que interessa! É que o Ministério Público do Maranhão ajuizou, nesta quinta-
feira (19), uma ação civil pública, através da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, pedindo que a Assembleia
Legislativa do Maranhão seja obrigada a adequar o seu Portal da Transparência ao que dispõe a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência.

Esta ação veio após várias denúncias de que mais de 200 funcionários das Casa estariam recebendo sem
trabalhar, incluindo altos cargos. Inclusive, depois do assunto circular na imprensa, uma servidora
comissionada, que ganhava cerca de R$ 18 mil sem trabalhar, foi retirada da folha. Na terçafeira (17), membros
do sindicato dos servidores se reuniram na sede do legislativo para discutir o problema e pedir para a mesa
diretora liberar a identificação e exoneração destes funcionários "fantasmas".

Na ação civil pública nº 081961613.2016.8.10.0001, o MP alega que o atual portal da transparência da
Assembleia não cumpre sua função, pois não dispõe de informações completas sobre as atividades
desenvolvidas pelo órgão envolvendo o manuseio de recursos públicos. No seu pedido, o MP requereu que a
Assembleia Legislativa divulgue no seu portal da transparência, semelhantemente ao que faz a Câmara dos
Deputados, a relação de todos os Deputados Estaduais e servidores, com indicação da remuneração percebida
por cada um, inclusive a verba de gabinete.

O MPE requereu, ainda, diante de notícias divulgadas em jornais locais sobre a existência de funcionários
"fantasmas" na Assembleia Legislativa, que o órgão exiba no processo a relação completa de seus servidores,



com detalhamento do nome, cargo, remuneração, lotação e filiação. Solicitou também que o órgão faça o
recadastramento de seus servidores e prestadores de serviço.

Antes de decidir, o juiz Douglas de Melo Martins determinou a intimação do Estado do Maranhão para, no prazo
de 72h, manifestarse sobre o pedido de tutela de urgência.

Durante a última greve, que durou 20 dias, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão
ressaltou que houve uma vitória "contra os deputados, contra os órgãos públicos que fazem 'vista grossa' para
os desmandos, irregularidades e ilegalidades que assolam a Casa do Povo, como o nepotismo e a contratação de
funcionários fantasmas".

O post Juíz Douglas Martins vira "Caça-Fantasmas" da Assembléia Legislativa do Maranhão apareceu primeiro
em Blog do Udes Filho.

http://www.udesfilho.com.br/politica/juiz-douglas-martins-vira-caca-fantasmas-da-assembleia-legislativa-do-maranhao
http://www.udesfilho.com.br
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Tweet

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão resolveu colocar um ponto final numa discussão
da Prefeitura de Coelho Neto contra o Sindicato dos Servidores - SINTASP/MCN.

A briga começou quando o Prefeito Soliney Silva (PMDB) publicou um decreto suspendendo os descontos do
plano de saúde dos servidores da APSERV que até então eram feitos em folha.

A decisão em primeira instância não havia ficado clara no que diz respeito se era legal ou não os descontos e o
advogado da entidade Dr. Walkmar Neto decidiu recorrer ao TJ. O voto dos desembargadores foi unânime no
sentido de validar os argumentos levantados pelo advogado.

Embora a Prefeitura já tivesse retomado os descontos em folha, a partir de então o assunto passa a ser pauta
vencida no que diz respeito à sua legalidade.

Dr. Walkmar venceu mais uma, como se isso fosse uma novidade.

Coisas de quem sabe ser bom no que faz.

Simples assim!

Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça! Dá-me alívio da minha angústia; Tem misericórdia de
mim e ouve a minha oração. Salmos 4:1

http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fportalgaditas.com.br%2Fjustica-legitima-direito-de-sindicato-dos-servidores%2F&amp;text=Justi%C3%A7a+legitima+direito+de+Sindicato+dos+Servidores...&amp;count=horizontal&amp;via=BastosEgon43
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/4/1
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concedidos.SINDJUS-MA peticionou pedido para edição de Resolução que preveja os pontos facultativos que
serão concedidos.
Em virtude do ponto facultativo decretado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), para o próximo dia 27,
a diretoria do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS-MA) decidiu adiar a
Assembleia Geral da categoria que estava prevista para 28 de maio.

"Entendemos que o ponto facultativo na sexta-feira (27) poderia prejudicar a participação da categoria na
Assembleia e como trataremos de assuntos muito importantes para os servidores do Judiciário, como por
exemplo, o turno único e o pagamento das perdas inflacionárias, achamos mais prudentes adiarmos e assim
asseguramos uma participação maior dos nossos filiados", explicou o secretário-geral do SINDJUS-MA, Pedro
Davi.

Ao decretar o ponto facultativo do dia 27 de maio, o TJ-MA justificou o seu ato pela economia na administração
pública. Porém, a concessão de pontos facultativos estava impedida por portaria expedida pelo atual presidente
do Tribunal. Para solucionar esse conflito, o SINDJUS-MA nesta quinta-feira (19) protocolou petição na qual
pede a revogação da portaria denegatória e edição de uma portaria que conceda os pontos facultativos nos
moldes das administrações anteriores. (Veja aqui petição)

"Se a  principal justificativa para a concessão dos pontos facultativos é a economia, então, no momento atual
onde o Tribunal de Justiça está implementando medidas de contenção de despesas, o mais coerente é que exista
previsão dos pontos facultativos. Razão pela qual estamos solicitando edição de Resolução que preveja
antecipadamente os dias que serão concedidos o ponto facultativo.", comentou o presidente em exercício,
Márcio Luis.
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O pedido do SINDJUS-MA é exatamente que o TJ-MA discipline esse direito no Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Maranhão.O pedido do SINDJUS-MA é exatamente que o TJ-MA discipline esse direito no Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão.
O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão- SINDJUS/MA recebeu parecer desfavorável da
Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Justiça -TJMA quanto ao pedido do processo administrativo
20774/2016, para que os futuros pais servidores do Judiciário adquiram o direito da licença paternidade de 20
dias. (veja parecer AJP-9422016). Os assessores do presidente do TJ-MA sugerem indeferimento o por falta de
previsão legal.
 
A petição do SINDJUS-MA foi baseada no decreto de n° 8737/2016, que instituiu o programa de prorrogação da
licença paternidade de 5 para 20 dias aos servidores público federais regidos pela Lei n° 8.112/1990. E o que o
Sindicato pleiteia é a previsão legislativa desse direito dos servidores no Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Maranhão (Lei complementar nº 14/91).
 
O SINDJUS-MA espera  que o presidente do TJ-MA, desembargador Cleones Cunha leve a matéria para ser
apreciada pelo Pleno. Na manhã desta sexta-feira (20) foi protocolada petição para que o Tribunal discipline a
matéria no Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão, tal qual fez em 2008 com a licença
maternidade, que atualmente tem duração de 180 dias. " Queremos disciplinar a matéria e por isso propomos
ao Tribunal que elabore um Projeto de Lei porque assim vencemos a lacuna legislativa e inserimos a licença
paternidade no Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão", explicou o presidente em exercício
do SINDJUS-MA, Márcio Luís. (Veja aqui petição do SINDJUS-MA). 
 
Licença para demais servidores estaduais
 
O SINDJUS-MA também espera resposta  do pedido realizado pelas Centrais Sindicais e pela Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil (CSPB), para que o governador Flávio Dino emita Decreto-Lei estendendo o
direito da licença paternidade para todos os servidores públicos estaduais.
 
“Apesar dessa decisão preliminar da Assessoria Jurídica do TJ-MA, vamos continuar a luta junto com as centrais
sindicais para que o benefício da extensão do prazo da licença paternidade seja decretado pelo governador
Flávio Dino, estendendo esse direito os futuros pais servidores públicos estaduais”, disse Márcio Luís,
presidente em exercício do SINDJUS-MA.
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O desembargador Antonio Guerreiro Junior, responde pelo plantão judiciário de 2º grau até domingo (22).
Durante o plantão, são recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal, incluindo pedidos de
habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à vida e à saúde das
pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.

O plantonista do TJMA será o desembargador Guerreiro Junior (Foto: Ribamar
Pinheiro)

Os  servidores plantonistas são Priscila Caroline Guzman e Aluisio Alves Junior, que atenderão pelo número (98)
98815-8344. Além das providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação, os
servidores são os responsáveis pelo processamento e encaminhamento das ações ao desembargador de plantão.

HORÁRIO – Nos dias úteis, o plantão judiciário funciona entre o final do expediente do dia e o início do
expediente do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados - inclusive os de ponto facultativo - entre o final
do último dia útil anterior e o início do expediente do primeiro dia útil seguinte.
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Diversos projetos especiais, voltados para a comunidade, serão oferecidos gratuitamente pela Corregedoria
Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) na 23ª Ação Global, que acontece neste sábado (21), no Pavilhão da
Cidadania, no campus universitário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no Bacanga.

No posto montado pela Corregedoria, funcionários dos cartórios e servidores da CGJ estarão à disposição do
público, das 8h às 17h, para prestar informações, cadastrar interessados e encaminhar solicitações. Os
servidores passaram por um treinamento para melhor atender ao público, ministrado na última quarta-feira (18)
pela registradora Rosseline Rodrigues (da 2ª Zona de Pessoas Naturais de São Luís,) e pelo coordenador de
Serventias da CGJ-MA, Rafael Duarte.

A desembargadora Anildes Cruz, corregedora geral da Justiça, fez um convite à comunidade para comparecer
ao campus da UFMA para conhecer os projetos especiais da Justiça estadual. "Estaremos oferecendo,
gratuitamente, projetos especiais consolidados na Justiça estadual pelo reconhecimento perante a sociedade,
que proporcionam aos beneficiários o exercício da cidadania e o acesso à Justiça", disse a corregedora.

Cinco projetos especiais são oferecidos pela CGJ-MA aos participantes da Ação Global deste ano: "Jurado
Voluntário" cadastra interessados em participar das sessões do Tribunal do Júri; "Reconhecer è Amar" orienta e
encaminha os pais interessados em reconhecer a paternidade dos seus filhos; "Construindo a Justiça", que
garante a participação de todos na elaboração de ideias e outros projetos de relevante valor para o cidadão e na
construção de um Judiciário mais célere e eficaz; "Casamento Comunitário" oficializa união civil de casais e
"Registro Civil", com a emissão de certidões de nascimento. Todos gratuitos.

Informações sobre esses projetos especiais estão disponíveis na página da CGJ-MA na internet:
http://www.tjma.jus.br/cgj/index# (Projetos Especiais). E por meio do Telejudiciário - 0800-707-1581.
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Nessa sexta (20.05) o advogado, Procurador do Estado e escritor Daniel Blume toma posse como juiz substituto
da categoria de Jurista do Tribunal de Regional Eleitoral do Maranhão / TRE-MA.

Blume foi reconduzido para mais um biênio nessa função pela Presidência da República; após indicação
unânime do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O ato de posse ocorrerá nessa sexta, no gabinete do Presidente do TRE-MA, Des. Lourival Serejo, que também é
Membro da Academia Maranhense de Letras.

POSTLINK%%
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A Comarca de Cururupu promoveu ao longo da semana, atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate à
Violência contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio. Segundo informações do juiz titular da comarca, Douglas
Lima da Guia, o tema debatido visa encontrar soluções para a redução do índice de violência infanto-juvenil na
cidade.

Durante a semana diversas audiências de processos criminais foram realizadas, além da promoção de um
concurso de redação nas escolas públicas do município, onde os estudantes abordaram o tema violência contra
crianças e adolescentes. Os três primeiros colocados receberão premiações, sendo um curso completo de
informática para o 1º lugar.

Na última quarta-feira (18), foi realizada uma blitz educativa em parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência Social. A ação ocorreu em um dos bairros periféricos da cidade, onde o índice de exploração sexual
é maior, com a realização de palestras nas escolas.

Também na quarta foi realizada uma Audiência Pública com a participação de representantes do Ministério
Público Estadual (MPMA), Polícias Civil e Militar,  Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria
Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. O tema combate à violência sexual contra crianças e
adolescentes foi o ponto principal debatido no evento.

O post Comarca de Cururupu promove ações na Semana da Infância apareceu primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/comarca-de-cururupu-promove-acoes-na-semana-da-infancia/
http://www.oquartopoder.com

