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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos às
respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda, que
os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia 30 de março, sobre o
retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais – A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). De
acordo com o artigo 123 da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária, Secretaria
de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.
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São Luís - E começa nesta quarta-feira (23), e segue até as 18h do dia 29 de março, a saída
temporária de presos para o feriado da Páscoa. A medida, prevista em lei, beneficia 362
apenados do sistema prisional de São Luís-MA.
 

A portaria foi publicada pela juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções
Penais de São Luís.
 

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as
quais não ingerir bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou
similares. O recolhimento dos presos às respectivas residências durante o período da saída
deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda, que os dirigentes das unidades
prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia 30 de março, sobre o retorno
dos internos e/ou eventuais alterações.
 
 

Lei de Execuções Penais - A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais
(Lei 7.210/84). De acordo com o artigo 123 da referida lei, "a autorização será concedida por
ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração
penitenciária".
 
 

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo
de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização
pode ser concedida por até sete dias, renovada até quatro vezes durante o ano. Esta
autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após manifestações do Ministério Público e
da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios estabelecidos na lei.
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos
às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,
que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia 30 de março,
sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais

A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). De acordo com o artigo 123
da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária,
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.

Leia aqui a íntegra da portaria.

O post 362 presos estarão nas ruas na Páscoa apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/411998/portaria_008_2016_st_poscoa_2016_22032016_0927.pdf
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/03/22/362-presos-estarao-nas-ruas-na-pascoa/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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O Movimento Maranhão Contra a Corrupção divulgou os números finais do mutirão de julgamento de ações
penais e de improbidade administrativas, movidas contra gestores e ex-gestores. Os trabalhos do mutirão
aconteceram em todo o Maranhão, envolvendo mais de 70 unidades judiciais, entre comarcas e varas. O
mutirão foi idealizado por juízes e promotores e as atividades foram todas direcionadas às ações de crimes
contra a administração pública.

Durante o evento, que ocorreu no período de 7 a 18 de março e movimentou mais de 1.500 processos, foram
proferidas 216 sentenças, 181 decisões e realizadas 87 audiências. Em valores, foram mais de 10 milhões de
reais de condenações de ressarcimento ao erário, além de multas aplicadas a gestores e ex-gestores. No início
de março foi realizado o "Seminário sobre Improbidade Administrativa e Crimes Contra a Administração
Pública", evento também promovido pelas instituições que compõem o Movimento Maranhão Contra a
Corrupção.

"Enfrentar a corrupção não é tarefa fácil, mas se cada instituição cumprir adequadamente sua função e cada
pessoa cumprir seu papel como cidadão, podemos mudar a triste realidade em nosso país. Penso que os juízes
estão cumprindo sua função institucional prevista na Constituição Federal. Estou otimista quanto ao futuro e
muito disposta a fazer minha parte como juíza e cidadã", declarou Mirella Cezar, juíza titular da 2ª Vara de
Itapecuru.

Na mesma linha, "é necessário continuar priorizando os processos sobre corrupção, mas é fundamental
prevenir sua ocorrência. Não temos como prevenir a corrupção prescindindo da participação da sociedade civil
organizada. Essa precisa ser a marca da próxima etapa deste movimento. Estou muito otimista e certo de que o
Maranhão está dando um bom exemplo", ressalta o juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís.

Além da participação de juízes e promotores, o Movimento Maranhão Contra a Corrupção pretende ampliar as
parcerias a outras instituições e, especialmente, entidades da sociedade civil organizada que tenham entre seus
objetivos o enfrentamento da corrupção. "Os integrantes desse movimento continuarão priorizando o combate
desta mazela que vem assolando nosso país e que tem sido objeto de tantas notícias a nível nacional
hodiernamente, seja com o processamento e julgamento céleres, seja através de ações de conscientização de
modo que estas ações se espalhem por todo o nosso país", observa Rodrigo Terças, titular de Tutóia.

Segundo a juíza Marcelle Farias, da 1ª Vara de Santa Luzia, até bem pouco tempo a preocupação da sociedade
era mais voltada para questões como a assistência à saúde e segurança públicas. "Os recentes fatos revelam
que além destes temas, hoje a sociedade clama pelo combate à corrupção e exige a transparência e lisura no



trato com a coisa pública. Este movimento vem mostrar que o Poder Judiciário e o Ministério Público não estão
surdos a este apelo. E esse foi apenas o primeiro passo", disse.

Ao destacar o movimento, o juiz Glender Malheiros, da 1ª Vara de João Lisboa, diz que ele surge num "contexto
de combate a esse grande mal que assola o país: a corrupção. Portanto, representa a sensibilidade das
instituições integrantes do nosso sistema de Justiça ao desejo emanado da população de combate à privatização
da coisa pública e sua impunidade, sem descurar dos cuidados relativos ao respeito ao Devido Processo Legal,
personificando a diretriz constitucional da Supremacia Popular".

Crise e corrupção

Para Frederico Feitosa, da 2ª Vara de Estreito, "em um momento de grave crise nacional em razão da
descoberta de atos de corrupção, a magistratura maranhense, em parceria com o Ministério Público, confirma o
seu sólido propósito de priorizar o combate a este câncer social. Pensamento compartilhado pelo juiz Samir
Mohana, de Urbano Santos: "O legado que esperamos disso tudo, aplicando a lei e fazendo valer o nosso
ordenamento jurídico em face dos atos de corrupção praticados, é acabar com a idéia da impunidade, incutindo
aos gestores atuais e futuros uma maior responsabilidade com a coisa pública".

"O Movimento Maranhão contra corrupção entende que deve promover ações que dão cumprimento ao texto
Constitucional, quando determinar que todos tem o dever de gerir o bem público em prol do interesse da
coletividade. Surge do movimento espontâneo de juízes e promotores que querem contribuir para extirpar a
corrupção no trato da coisa pública, fazendo que os princípios inerentes à Administração Pública (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) sejam cumpridos em sua integralidade", ressaltou Jorge
Leite, titular da 3ª Vara de Bacabal.

"No Estado Democrático de Direito não há mais espaço para administradores que agem ao seu bel prazer,
empregando partidários políticos, sem observância da estrita legalidade, ou adquirindo produtos e serviços
através de expedientes fraudulentos, na medida em que viola os princípios constitucionais da administração
pública, caracterizando ato violador do dever de lealdade às instituições públicas, merecendo reprimenda essas
condutas desonestas e ilegais, sendo o Mutirão de julgamentos de Ações de Improbidade Administrativa e
Crimes contra a Administração Pública, promovido pelo do Movimento "Maranhão contra a Corrupção", uma
iniciativa que atende à Meta 08 do CNJ para o exercício de 2016", explicou Marco Adriano Ramos Fonseca, da
1ª Vara de Pedreiras.

Contribuição

O juiz da 1ª Vara Cível de Açailândia, Angelo Antonio, finaliza ressaltando que "combatendo efetivamente a
corrupção, a Magistratura maranhense juntamente com o Ministério Público mais uma vez contribuem
imensamente em favor da administração pública e para o interesse da coletividade, pois depuram as estruturas
governamentais de indivíduos desprovidos de senso republicano".

Movimento – Maranhão Contra a Corrupção é uma ação idealizada por juízes e promotores de Justiça do Estado
do Maranhão convencidos de que o combate à corrupção é uma importante medida de prevenção a violações de
Direitos Humanos. Além de buscar a responsabilização de gestores por atos de improbidade na gestão de
recursos públicos, o grupo também concentra esforços em trabalhos e medidas de prevenção.

A prevenção é realizada com atos que privilegiam valores morais e éticos, transparência e a prestação de contas.
Nesse quesito a atuação do grupo consiste na elaboração, execução e colaboração em projetos institucionais e
sociais voltados à plena eficácia dos mecanismos de prevenção da corrupção.



Fonte: Corregedoria Geral de Justiça

O post Em mutirão, Justiça condena gestores públicos a ressarcir mais de R$ 10 milhões ao erário apareceu
primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/03/22/em-mutirao-justica-condena-gestores-publicos-ressarcir-mais-de-r-10-milhoes/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) iniciou o pagamento dos credores dos precatórios do Estado do
Maranhão, que totalizam a soma de R$ 70 milhões, conforme repasse realizado pelo Governo do Estadual.

Inicialmente, serão quitados os débitos com os preferenciais da lista de dezembro de 2015 e de março de 2016,
com teto equivalente a 60 salários mínimos. A preferência contempla idosos e portadores de doenças graves,
conforme prevê no artigo 15 da Resolução nº115/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com a Coordenadoria de Precatórios, serão pagos 303 preferenciais de 2015, além dos 260 de 2016,
cujo valor total é de R$27.307.665,09.  Os alvarás começaram a ser assinados no dia 17 de março, e os valores
já foram empenhados.

Após a emissão dos alvarás preferenciais, o TJMA iniciará o pagamento da lista cronológica que inicia com o
ano de 2012 e segue até o limite do valor disponibilizado pelo Estado.

Esta é a segunda etapa de pagamento de precatórios realizada pelo Judiciário maranhense este ano. A primeira
foi na primeira quinzena de março, quando foram pagos 6,9 milhões a credores do Município de São Luís.

O juiz coordenador de Precatórios do TJMA, Nilo Ribeiro Filho, lembra que essa é uma forma de concretizar o
direito assegurado ao credor por meio da decisão judicial.

O magistrado ressalta também que a Coordenadoria de Precatórios não entra em contato com os credores por
telefone, sendo a comunicação de recebimento de precatórios sempre oficial e através dos advogados, como
qualquer outra notificação judicial.

Quanto às despesas para recebimento, o único valor a ser pago pelos credores é de R$74,10, referente ao selo
que é emitido pela Coordenadoria. O selo pode ser pago em qualquer agência bancária.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - EXECUÇÕES PENAIS
22/03/2016 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
Justiça concede benefício da saída temporária de Páscoa para 362 detentos

Pag.: 6

Justiça concede benefício da saída temporária de
Páscoa para 362 detentos

22/03/2016 10:09:44

 

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos
às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,
que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia 30 de março,
sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais – A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84).
De acordo com o artigo 123 da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
22/03/2016 - BLOG GILBERTO LEDA 
NEUTRA
CNJ mantém aberta vaga do desembargador Jaime Ferreira no TJ

Pag.: 7

CNJ mantém aberta vaga do desembargador Jaime
Ferreira no TJ

22/03/2016 09:00:37

 

 

Por decisão unânime, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu pela improcedência de um
pedido de providências apresentado pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), em relação à
situação do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA),
colocado compulsoriamente em disponibilidade em 2014, pelo CNJ (reveja aqui e aqui).

Diante do acúmulo de processos, causado pelo afastamento compulsório do magistrado, a AMMA apresentou
requerimento ao CNJ em que pede declaração de vacância do cargo, a fim de que o tribunal possa preencher
essa vaga. Representando a AMMA, o advogado Alexandre Pontieri defendeu oralmente a procedência do
pedido, alegando sobrecarga de trabalho no TJMA.

O relator do processo, conselheiro Lelio Bentes, apontou, no entanto, a impossibilidade da permissão para
preenchimento da vaga, uma vez que a decisão traria uma consequência permanente a uma sanção que possui
caráter provisório. De acordo com o artigo 57 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), o magistrado
posto em disponibilidade somente poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos dois anos do afastamento. O
afastamento do magistrado em questão completará dois anos em 3 de junho de 2016.

"Se autorizarmos o processo de promoção de outro desembargador, completando a vaga do tribunal,
inviabilizaremos o retorno do magistrado", ponderou Bentes.

http://gilbertoleda.com.br/arquivos/cnj-coloca-em-disponibilidade-desembargador-jaime-ferreira
http://gilbertoleda.com.br/arquivos/afastado-por-assedio-sexual-desembargador-jaime-ferreira-e-substituido-no-tj
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.
De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos
às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,
que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia30 de março,
sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais – A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84).
De acordo com o artigo 123 da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária,
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.
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Após a emissão dos alvarás preferenciais, o TJMA iniciará o pagamento da lista cronológica

que inicia com o ano de 2012 e segue até o limite do valor disponibilizado pelo Estado.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) iniciou o pagamento dos credores dos precatórios do Estado

do Maranhão, que totalizam a soma de R$ 70 milhões, conforme repasse realizado pelo Governo do

Estadual.
 

Inicialmente, serão quitados os débitos com os preferenciais da lista de dezembro de 2015 e de março

de 2016, com teto equivalente a 60 salários mínimos. A preferência contempla idosos e portadores de

doenças graves, conforme prevê no artigo 15 da Resolução nº115/2010, do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ).
 

De acordo com a Coordenadoria de Precatórios, serão pagos 303 preferenciais de 2015, além dos 260

de 2016, cujo valor total é de R$27.307.665,09.  Os alvarás começaram a ser assinados no dia 17 de

março, e os valores já foram empenhados.
 

Após a emissão dos alvarás preferenciais, o TJMA iniciará o pagamento da lista cronológica que inicia

com o ano de 2012 e segue até o limite do valor disponibilizado pelo Estado.
 

Esta é a segunda etapa de pagamento de precatórios realizada pelo Judiciário maranhense este ano. A

primeira foi na primeira quinzena de março, quando foram pagos 6,9 milhões a credores do Município

de São Luís.
 

O juiz coordenador de Precatórios do TJMA, Nilo Ribeiro Filho, lembra que essa é uma forma de

concretizar o direito assegurado ao credor por meio da decisão judicial.
 

O magistrado ressalta também que a Coordenadoria de Precatórios não entra em contato com os

credores por telefone, sendo a comunicação de recebimento de precatórios sempre oficial e através dos

advogados, como qualquer outra notificação judicial.
 

 

Quanto às despesas para recebimento, o único valor a ser pago pelos credores é de R$74,10, referente



ao selo que é emitido pela Coordenadoria. O selo pode ser pago em qualquer agência bancária.
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Por Gilberto Leda

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual

autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e

segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional

de São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir

bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos

às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,

que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia30 de março,

sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

LEP

A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). De acordo com o artigo 123

da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério

Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um

sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até

sete dias, renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal,

após manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios

estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária,

Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia

Rodoviária Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.
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A Justiça do Maranhão (TJ-MA) condenou nesta segunda-feira (21) Antônio Jamilson Baquil, ex-presidente da
Câmara de Vereadores de Tutóia, a 463 km de São Luís, por improbidade administrativa.

Segundo o juiz Rodrigo Terças Santos, titular da Comarca de Tutóia, Antônio Jamilson Baquil, foi condenado por
duas sentenças de processos movidos contra ele. As acusações se referem aos anos de 2005 e 2006, e tratam de
contratações sem licitação.

De acordo com o primeiro processo, referente a 2005, o acusado, então presidente da Câmara Municipal de
Tutóia, efetuou contratações sem licitações e o devido processo de dispensa.

Neste processo, Baquil foi condenado a três anos de detenção, revertida em penas restritivas de direito, bem
como pela prestação de serviço à comunidade ou entidade pública a ser estabelecida em audiência. Ele também
foi condenado à perda de cargo público.

No segundo processo, datado de 2006, o acusado, enquanto Presidente da Câmara e como ordenador de
despesas, teria efetuado contratações sem licitações e o devido processo de dispensa.

Por esta acusação, Antônio Jamilson Baquil foi condenado à pena de cinco anos de detenção, a ser cumprida em
regime semiaberto no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Ele recebeu o direito de recorrer em
liberdade.
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Por decisão unânime, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu pela improcedência de um
pedido de providências apresentado pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), em relação à
situação do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA),
colocado compulsoriamente em disponibilidade em 2014, pelo CNJ.

Diante do acúmulo de processos, causado pelo afastamento compulsório do magistrado, a AMMA apresentou
requerimento ao CNJ em que pede declaração de vacância do cargo, a fim de que o tribunal possa preencher
essa vaga. Representando a AMMA, o advogado Alexandre Pontieri defendeu oralmente a procedência do
pedido, alegando sobrecarga de trabalho no TJMA.

O relator do processo, conselheiro Lelio Bentes, apontou, no entanto, a impossibilidade da permissão para
preenchimento da vaga, uma vez que a decisão traria uma consequência permanente a uma sanção que possui
caráter provisório. De acordo com o artigo 57 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), o magistrado
posto em disponibilidade somente poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos dois anos do afastamento. O
afastamento do magistrado em questão completará dois anos em 3 de junho de 2016.

"Se autorizarmos o processo de promoção de outro desembargador, completando a vaga do tribunal,
inviabilizaremos o retorno do magistrado", ponderou Bentes.
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos
às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,
que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia30 de março,
sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

LEP

A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). De acordo com o artigo 123
da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária,
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) iniciou o pagamento dos credores dos precatórios do Estado do
Maranhão, que totalizam a soma de R$ 70 milhões, conforme repasse realizado pelo Governo Estadual.

Inicialmente, serão quitados os débitos com os preferenciais da lista de dezembro de 2015 e de março de 2016,
com teto equivalente a 60 salários mínimos. A preferência contempla idosos e portadores de doenças graves,
conforme prevê no artigo 15 da Resolução nº 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com a Coordenadoria de Precatórios, serão pagos 303 preferenciais de 2015, além dos 260 de 2016,
cujo valor total é de R$ 27.307.665,09.  Os alvarás começaram a ser assinados no dia 17 de março, e os valores
já foram empenhados.

Após a emissão dos alvarás preferenciais, o TJMA iniciará o pagamento da lista cronológica que inicia com o
ano de 2012 e segue até o limite do valor disponibilizado pelo Estado.

Esta é a segunda etapa de pagamento de precatório realizada pelo Judiciário maranhense este ano. A primeira
foi na primeira quinzena de março, quando foram pagos 6,9 milhões a credores do Município de São Luís.

O juiz coordenador de Precatórios do TJMA, Nilo Ribeiro Filho, lembra que essa é uma forma de concretizar o
direito assegurado ao credor por meio da decisão judicial.

O magistrado ressalta também que a Coordenadoria de Precatórios não entra em contato com os credores por
telefone, sendo a comunicação de recebimento de precatórios sempre oficial e através dos advogados, como
qualquer outra notificação judicial.

Quanto às despesas para recebimento, o único valor a ser pago pelos credores é de R$ 74,10, referente ao selo
que é emitido pela Coordenadoria. O selo pode ser pago em qualquer agência bancária.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
22/03/2016 - BLOG LUDWIG ALMEIDA 
POSITIVA
Judiciário de Timon apresenta resultado das atividades em audiência pública

Pag.: 15

Judiciário de Timon apresenta resultado das
atividades em audiência pública

22/03/2016 00:00:00

 

Autoridades participaram da audiência pública realizada pelo Judiciário

Na manhã da última sexta-feira (18), os moradores de Timon participaram da Audiência Pública de Prestação de
Contas 2015 do Poder Judiciário local, realizada no plenário da Câmara Municipal.
 
Com a presença de várias autoridades locais, os magistrados apresentaram em Audiência Pública os dados
estatísticos das atividades desenvolvidas na comarca no ano de 2015, os projetos e realizações das unidades
judiciais - sete Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal - e administrativas que compõem a estrutura do
Poder Judiciário na Comarca de Timon.
 
Conforme o balanço das atividades foram realizadas diversas melhorias no espaço físico do fórum: instalação do
sistema de câmeras e monitoramento eletrônico; aquisição de porta detectora de metais e esteira de raio-x;
estruturação da sala de espera para audiências e reforma do prédio, com pintura da área interna, reforma da
calçada e pavimentação dos estacionamentos interno e externo.
 
Dentre os desafios anunciados para este ano, estão a instalação de duas novas varas - Fazenda Pública e
Execução Penal; a implantação do Centro de Apoio às Vítimas (CEAV), a criação da "Brinquedoteca"; a
transferência do Juizado Especial Cível e Criminal para prédio próprio e a realização de melhorias no prédio do
fórum, tais como: conclusão da climatização, criação de novas vagas no estacionamento; pintura da área externa
e instalação da porta detectora de metais.
 
MÉRITO - Na mesma data, foi realizada a solenidade de entrega do Diploma do Mérito Judiciário "Raimundo
Nonato Sorocaba Martins Filho", honraria concedida anualmente a autoridades, personalidades e demais pessoas
efetivamente engajadas com a promoção da justiça, da paz social e do bem estar da família timonense.
 
Foram agraciados com o Diploma do Mérito o poeta Osiel Silva Sousa e o Promotor de Justiça Fernando Antônio
Berniz Aragão, indicados, respectivamente pelos magistrados Paulo Brasil Teles de Menezes e Francisco Soares
Reis Júnior, com a devida homologação dos demais magistrados da comarca.
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Foi divulgada a portaria que autoriza a saída temporária de 362 apenados para passar o período da Páscoa com
as famílias, em São Luís. Os apenados começarão a ser liberados nesta quarta-feira, 23, e deverão retornar até
as 18h do dia 29 (terça-feira).

Entre as medidas assinadas pela juíza Ana Maria Almeida os presos não poderão ingerir bebidas alcoólicas, não
poderão frequentar bares e festas e nem portar armas.

Com a saída dos detentos, o índice de criminalidade, assaltos, roubos, acertos de contas e assassinatos será
consequentemente elevado.

Os detentos que receberam o beneficio são aqueles que já cumpriram 1/6 da pena se o condenado for primário
e 1/4 se for reincidente.

Na mesma época no ano passado, a Secretaria de Estado Administração Penitenciária divulgou dados que 54
detentos não voltaram para os presídios totalizando 20% dos detentos que foram liberados.

Então é aconselhável que o cuidado seja redobrado durante o período e que a população evite dar chance para
o azar.
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Essa é boa, depois de matar, roubar, destruir, bandidos vão ter direito a semana santa!!!

A partir desta quarta-feira, 23 até o dia 29 de março, 362 presidiários vão estar nas ruas. Tranque bem as suas
portas e não saia de casa, amanhã a rua será toda dos bandidos. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, se o
bandido está preso, que cumpra sua pena, querem ser flexíveis e acabam facilitando a fuga de bandidos de
altíssima periculosidade.

Antes que alguém venha falar que sou desumano ao falar desta forma, veja a imagem mostrada pela TV
Difusora desta semana, mostrando um foragido da justiça, que foi solto pela "justiça" e deveria estar usando
"tornozeleira eletrônica", mas, estava nas ruas, livre, leve e solto...

Reportagem do Bandeira2:
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O Movimento Maranhão Contra a Corrupção divulgou os números finais do mutirão de julgamento de ações
penais e de improbidade administrativas, movidas contra gestores e ex-gestores. Os trabalhos do mutirão
aconteceram em todo o Maranhão, envolvendo mais de 70 unidades judiciais, entre comarcas e varas. O
mutirão foi idealizado por juízes e promotores e as atividades foram todas direcionadas às ações de crimes
contra a administração pública.

Durante o evento, que ocorreu no período de 7 a 18 de março e movimentou mais de 1.500 processos, foram
proferidas 216 sentenças, 181 decisões e realizadas 87 audiências. Em valores, foram mais de 10 milhões de
reais de condenações de ressarcimento ao erário, além de multas aplicadas a gestores e ex-gestores.  No início
de março foi realizado o "Seminário sobre Improbidade Administrativa e Crimes Contra a Administração
Pública", evento também promovido pelas instituições que compõem o Movimento Maranhão Contra a
Corrupção.

"Enfrentar a corrupção não é tarefa fácil, mas se cada instituição cumprir adequadamente sua função e cada
pessoa cumprir seu papel como cidadão, podemos mudar a triste realidade em nosso país. Penso que os juízes
estão cumprindo sua função institucional prevista na Constituição Federal. Estou otimista quanto ao futuro e
muito disposta a fazer minha parte como juíza e cidadã", declarou Mirella Cezar, juíza titular da 2ª Vara de
Itapecuru.

Na mesma linha, "é necessário continuar priorizando os processos sobre corrupção, mas é fundamental
prevenir sua ocorrência. Não temos como prevenir a corrupção prescindindo da participação da sociedade civil
organizada. Essa precisa ser a marca da próxima etapa deste movimento. Estou muito otimista e certo de que o
Maranhão está dando um bom exemplo", ressalta o juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís.

Além da participação de juízes e promotores, o Movimento Maranhão Contra a Corrupção pretende ampliar as
parcerias a outras instituições e, especialmente, entidades da sociedade civil organizada que tenham entre seus
objetivos o enfrentamento da corrupção. "Os integrantes desse movimento continuarão priorizando o combate
desta mazela que vem assolando nosso país e que tem sido objeto de tantas notícias a nível nacional
hodiernamente, seja com o processamento e julgamento céleres, seja através de ações de conscientização de
modo que estas ações se espalhem por todo o nosso país", observa Rodrigo Terças, titular de Tutóia.

Segundo a juíza Marcelle Farias, da 1ª Vara de Santa Luzia, até bem pouco tempo a preocupação da sociedade
era mais voltada para questões como a assistência à saúde e segurança públicas. "Os recentes fatos revelam
que além destes temas, hoje a sociedade clama pelo combate à corrupção e exige a transparência e lisura no



trato com a coisa pública. Este movimento vem mostrar que o Poder Judiciário e o Ministério Público não estão
surdos a este apelo. E esse foi apenas o primeiro passo", disse.

Ao destacar o movimento, o juiz Glender Malheiros, da 1ª Vara de João Lisboa, diz que ele surge num "contexto
de combate a esse grande mal que assola o país: a corrupção. Portanto, representa a sensibilidade das
instituições integrantes do nosso sistema de Justiça ao desejo emanado da população de combate à privatização
da coisa pública e sua impunidade, sem descurar dos cuidados relativos ao respeito ao Devido Processo Legal,
personificando a diretriz constitucional da Supremacia Popular".

Para Frederico Feitosa, da 2ª Vara de Estreito, "em um momento de grave crise nacional em razão da
descoberta de atos de corrupção, a magistratura maranhense, em parceria com o Ministério Público, confirma o
seu sólido propósito de priorizar o combate a este câncer social. Pensamento compartilhado pelo juiz Samir
Mohana, de Urbano Santos: "O legado que esperamos disso tudo, aplicando a lei e fazendo valer o nosso
ordenamento jurídico em face dos atos de corrupção praticados, é acabar com a idéia da impunidade, incutindo
aos gestores atuais e futuros uma maior responsabilidade com a coisa pública".

"O Movimento Maranhão contra corrupção entende que deve promover ações que dão cumprimento ao texto
Constitucional, quando determinar que todos tem o dever de gerir o bem público em prol do interesse da
coletividade. Surge do movimento espontâneo de juízes e promotores que querem contribuir para extirpar a
corrupção no trato da coisa pública, fazendo que os  princípios inerentes à Administração Pública (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) sejam cumpridos em sua integralidade", ressaltou Jorge
Leite, titular da 3ª Vara de Bacabal.

"No  Estado  Democrático  de  Direito  não  há  mais  espaço  para administradores que  agem  ao  seu  bel 
prazer,  empregando  partidários  políticos,  sem  observância  da  estrita legalidade,  ou  adquirindo  produtos 
e  serviços  através  de  expedientes  fraudulentos,  na  medida em  que  viola  os  princípios  constitucionais  da 
administração pública,  caracterizando  ato  violador do  dever  de  lealdade  às  instituições  públicas, 
merecendo  reprimenda  essas  condutas desonestas  e  ilegais,  sendo  o  Mutirão  de  julgamentos  de  Ações 
de  Improbidade  Administrativa e  Crimes  contra  a  Administração  Pública,  promovido  pelo  do  Movimento 
"Maranhão  contra  a Corrupção", uma iniciativa que atende à Meta 08 do CNJ para o exercício de 2016",
explicou Marco Adriano Ramos Fonseca, da 1ª Vara de Pedreiras.

O juiz da 1ª Vara Cível de Açailândia, Angelo Antonio, finaliza ressaltando que "combatendo efetivamente a
corrupção, a Magistratura maranhense juntamente com o Ministério Público mais uma vez contribuem
imensamente em favor da administração pública e para o interesse da coletividade, pois depuram as estruturas
governamentais de indivíduos desprovidos de senso republicano".

Movimento – Maranhão Contra a Corrupção é uma ação idealizada por juízes e promotores de Justiça do Estado
do Maranhão convencidos de que o combate à corrupção é uma importante medida de prevenção a violações de
Direitos Humanos. Além de buscar a responsabilização de gestores por atos de improbidade na gestão de
recursos públicos, o grupo também concentra esforços em trabalhos e medidas de prevenção.

A prevenção é realizada com atos que privilegiam valores morais e éticos, transparência e a prestação de contas.
Nesse quesito a atuação do grupo consiste na elaboração, execução e colaboração em projetos institucionais e
sociais voltados à plena eficácia dos mecanismos de prevenção da corrupção.

O post Movimento divulga números finais de mutirão de ações de improbidade apareceu primeiro em Blog do
Udes Filho.

http://www.udesfilho.com.br/politica/movimento-divulga-numeros-finais-de-mutirao-de-acoes-de-improbidade
http://www.udesfilho.com.br
http://www.udesfilho.com.br
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa.

O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei,
beneficia 362 apenados do sistema prisional de São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares.

O recolhimento dos presos às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h.

A portaria determina, ainda, que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as
12h do dia 30 de março, sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

O post Saída de Páscoa beneficia 362 presos apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2016/03/22/saida-de-pascoa-beneficia-362-presos/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INSTITUCIONAL - IMPEACHMENT
22/03/2016 - BLOG ZECA SOARES 
POSITIVA
Dino defende Dilma em evento em Brasília

Pag.: 20

Dino defende Dilma em evento em Brasília

22/03/2016 17:00:00

 

O governador do Maranhão, Flávio Dino, criticou, nesta terça-feira (22), a conduta política no Judiciário
brasileiro e as arbitrariedades na condução da Operação Lava Jato. Como ex-juiz federal e ex-presidente da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Dino participou de Encontro com Juristas pela Legalidade e em
Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto, que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.

"Judiciário não pode mandar carta para passeata. E se o juiz, o procurador quiser fazer passeata: há um
caminho. Basta pedir demissão do cargo. Aliás, quero dizer que adoro fazer passeata. Mas não use a toga para
fazer política porque isso destrói o Poder Judiciário", afirmou em referência à divulgação de interceptações
telefônicas envolvendo a presidenta Dilma, sem a autorização do Supremo Tribunal Federal.

Dino comparou a atuação de juízes à participação das Forças Armadas no golpe de 1964, que pôs o Brasil sob o
regime militar até 1985. "Impeachment que muitas querem transformar nos tempos da ditadura: primeiro se
culpa, depois se prova", disse antes de complementar. "Ontem as Forças Armadas, hoje a toga supostamente
democrática e imparcial".

O governador lembrou que a estratégia utilizada hoje contra a presidenta Dilma é a mesma que "1% da
população que usa há várias décadas essa estratégia para proteger seus interesses". "A maior corrupção que
pode existir em uma sociedade é a desigualdade, é a injustiça social. E aqueles que pretendem situar a
corrupção nos estados, eles querem proteger seus privilégios de casta", criticou.

O post Dino defende Dilma em evento em Brasília apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2016/03/22/dino-defende-dilma-em-evento-em-brasilia/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos
às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,
que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia30 de março,
sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

LEP

A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). De acordo com o artigo 123
da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária,
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.

http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fportalgaditas.com.br%2Fdanou-se-justica-autoriza-saida-de-362-presos-do-maranhao-na-pascoa%2F&amp;text=Danou-se%3A+Justi%C3%A7a+autoriza+sa%C3%ADda+de+362+presos+do+Maranh%C3%A3o+na+P%C3%A1scoa&amp;count=horizontal&amp;via=BastosEgon43
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O presidente José Carlos Soares informou que o projeto será discutido em audiência pública
 

O projeto de lei 03/2016, de autoria do vereador João Francisco Silva (PRB), que previa alterações no Plano
Municipal de Educação (PME) foi retirado, nessa terça-feira (22), da pauta de discussão da Câmara de
Vereadores. A medida foi em atendimento ao ofício da juíza titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, Ana Paula Silva Araújo.

No oficio, a juíza Ana Paula destacou que a questão de gênero não é um problema isolado e sem reflexos
concretos, mas, afeta toda a sociedade, por isso, a discussão no ambiente escolar é tão importante. Em outro
trecho do documento, a juíza disse que o "município merece avançar na prevenção e no enfretamento à
violência de gênero e poderá fazê-lo com compromisso e zelo através da educação".

Ao anunciar a retirada da matéria de pauta, o presidente da Câmara, José Carlos Soares, informou que o
assunto será discutido em audiência pública com diversos segmentos da sociedade. "Essa Casa é democrática,
portanto, vamos atender a solicitação da juíza e marcar as audiências, para que todos envolvidos no debate
façam seus posicionamentos".

O debate a respeito da temática lotou a galeria da Câmara Municipal com posicionamentos contra e favor ao
projeto do vereador João Silva. A militante de movimentos sociais, Conceição Amorim, destacou que o texto não
é inclusivo. "Nós somos a favor da vida de todos os filhos de Deus. Todo filho de Deus sendo gay ou não merece
ser respeitado. Isso é o que queremos debater. Queremos que todos sejam respeitados dentro das escolas, para
que não tenhamos uma sociedade que dissemina ódio. Nossa luta, também, é em defesa da família: de todas as
famílias".

Do outro lado da discussão estava o presidente da Associação de Pastores de Imperatriz, Paulo César, o qual
destacou que a igreja evangélica é totalmente contra a ideologia de gênero. "Entendemos que é prejudicial à
família, pois é competência da família educar os filhos e não a escola. Essa é a nossa bandeira. Vamos debater o
assunto, mas, acreditamos que a sensatez dos vereadores vai prevalecer".



Segundo o pastor, são 200 igrejas evangélicas em Imperatriz, sendo que 38% da população local é evangélica, e
esse público compreende que "o homossexual tem seus direitos de educar seus filhos, assim como o hétero tem.
Cada um educa do seu jeito, mas, a escola não pode assumir esse papel dos pais".

PROJETO- Conforme o texto do projeto de lei 03/2016, deve ser suprimido do Plano Municipal de Educação os
seguintes termos:

Para as relações de gênero, identidade de gênero e diversidade sexual, LGBTT, não sexista, não homofóbica;
não lesbofóbica; não transfóbica e não heterofóbica.

Para estes termos, o texto propõe a seguinte redação: Redimensionar e ampliar a equipe na Secretaria
Municipal de Educação e o Setor de Inclusão e Atenção à Diversidade (SIADI) com o objetivo de realizar,
acompanhar, avaliar e monitorar as atividades referentes à educação em direitos humanos, a educação para as
relações etnicorraciais, educação ambiental, educação fiscal, cultura na escola, fortalecendo parcerias entre
organismos públicos, não governamentais e com os movimentos socais objetivando alcançar uma educação laica,
não discriminatória, não machista, não racista. [Paula de Társsia]. Fonte Blog da Kelly. 
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O Juizado de Execuções Penais de Caxias, a 360 km de São Luís, adotou o uso de tornozeleiras em presos que
estejam cumprindo pena em regime semi-aberto no município.

Segundo a juíza Marcela Lobo Santana, titular da Vara, a medida visa diminuir as ocorrências de violação das
regras dos regimes que permitem que os presos trabalhem e permanecem na Casa de Albergados.

"A tornozeleira foi uma forma de reforçar a necessidade que o preso tem de comparecer e localizá-lo na
eventualidade de não comparecimento. Saber onde é que ele estava naquela data em que não houve o
recolhimento domiciliar", explica a juíza.

Ainda conforme a magistrada, outra preocupação quanto ao uso das tornozeleiras é a segurança de pessoas
vítimas de violência doméstica. A juíza acrescenta que em um mês de uso das tornozeleiras a medida já está
apresentando bons resultados.

"O que nós percebemos é que a presença deles na casa de Albergados e na CCPJ melhorou consideravelmente.
Os presos passaram a se recorrer no horário, sair no horário. Estão gozando normalmente dos seus benefícios.
Mesmo diante das advertências da medida protetiva era necessário ter um segundo mecanismo que garantisse
maior segurança, maior tranquilidade a vítima e nessas situações específicas a tornozeleira tem sido empregada
pra garantir que é mantida a distância estabelecida na medida protetiva", finaliza.
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP) de São Luís (MA), divulgou
portaria nesta terça-feira (22) na qual autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa, medida
que beneficia 362 apenados do sistema prisional na capital maranhense. O período de saída temporária se inicia
nesta quarta-feira (23) e segue até as 18h do dia 29 de março (terça-feira).

De acordo com a portaria divulgada nesta terça-feira, algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados,
entre as quais não ingerir bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O
recolhimento dos presos às respectivas residências durante o período da saída deve ocorrer até as 20h.

A saída temporária é benefício previsto na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), e para receber o benefício
deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado
for primário, e 1/4 (se reincidente).

A portaria da juíza Ana Maria Vieira determina, ainda, que os dirigentes das unidades prisionais deverão
comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia 30 de março, sobre o retorno dos internos e/ou eventuais
alterações.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/cidade/sao-luis.html


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
22/03/2016 - SITE CNJ 
POSITIVA
Audiência de Custódia começa a ser estendida aos menores infratores

Pag.: 25

Audiência de Custódia começa a ser estendida aos menores infratores

21/03/2016 - 09h12 Compartilhar no FacebookTweetar no TwitterFoto: Luiz Silveira/Agência CNJ

A extensão do projeto Audiência de Custódia aos menores infratores começa a se tornar realidade em alguns
estados. Uma portaria editada pela 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís/MA regulamenta a audiência de
custódia de adolescente apreendido em flagrante, para que no prazo de 24 horas seja levado à presença se um
juiz. Da mesma forma, a Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul (TJMS) criou um projeto, com o aval da Corregedoria-Geral de Justiça, para implantação da
audiência de custódia juvenil no Estado. Em São Paulo, algumas comarcas do interior do estado começam a
adotar o projeto com menores infratores, a exemplo da 2ª Vara de Infância e Juventude de Itapevi – em um dos
casos, a audiência de custódia evitou a prisão de um jovem que já havia cumprido a medida socioeducativa pelo
ato cometido. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) está em fase de construção projeto
nesse sentido.

As audiências de custódia já estão em funcionamento em todas as capitais brasileiras e em fase de
interiorização. No caso dos jovens, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina o tempo máximo de
45 dias de internação provisória do adolescente, até que receba a sentença, que determinará se deve seguir
para unidade socioeducativa. 

Com as audiências de custódia, assim como ocorre atualmente com os adultos, o menor deve ser levado à
presença de um juiz em até 24 horas, para que o magistrado analise a possibilidade de o acusado responder ao
processo em liberdade mediante condições. O juiz avalia também eventuais ocorrências de tortura ou de
maus-tratos, entre outras irregularidades.

Centro Integrado maranhense – O TJMA aderiu ao projeto em junho de 2015, e atualmente as audiências de
custódia ocorrem na capital São Luís e na comarca de Imperatriz. Os plantões judiciários devem realizar a
audiência dos adolescentes da mesma forma como é assegurado aos adultos e, em caso de aplicação da
internação provisória, seguirão para a unidade de atendimento socioeducativo. A partir de maio, as audiências
devem ocorrer no Centro Integrado de Justiça Juvenil de São Luís, integrado pela 2ª Vara da Infância e
Juventude – que atualmente passa por reforma –, e reunirá a Vara de Infância, o Ministério Público, a
Defensoria Pública e a fundação de atendimento inicial ao adolescente. No Estado existem 100 adolescentes
internados nas unidades socioeducativas.

“No Centro Integrado poderemos fazer o encaminhamento do adolescente em situação de vulnerabilidade para
atendimento específico”, diz o juiz José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís
e autor da portaria que regulamentou as audiências aos menores. De acordo com o magistrado, ao sugerir a
extensão das audiências, levou em consideração o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações
Unidas, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), ambos ratificados
pelo Judiciário brasileiro, que garantem que toda pessoa detida, seja adulto ou adolescente, tem direito de ser
conduzida, sem demora, à presença de um juiz. Para o magistrado, atualmente o menor demora cerca de uma
semana na Unidade de Apreensão da Criança e do Adolescente, sem atividades educacionais, enquanto os
adultos, que muitas vezes são coautores do crime, foram levados ao juiz em menos de 24 horas. “Muitas vezes a
internação é prejudicial pois acarreta a cooptação para o crime”, diz o juiz Costa.



Tratamento igualitário – A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul (TJMS) criou um projeto de audiência de custódia juvenil, por meio de uma proposta elaborada
pelo juiz da Infância e Juventude de Campo Grande, Mauro Nering Karloh, para estender o direito às audiências
aos menores. O TJMS adotou as audiências de custódia em outubro; no entanto, a norma disciplinou o tema
somente em relação aos adultos. Na opinião do juiz Mauro Karloh, a extensão do projeto tem o objetivo de
oferecer um tratamento igualitário aos adolescentes apreendidos em flagrante. “Pela lei, os adolescentes
infratores não podem receber um tratamento mais prejudicial do que aquele dispensado aos adultos
criminosos”, diz o juiz Karloh.

Atualmente, de acordo com o magistrado, os adolescentes aguardam detidos por cerca de 20 dias após o
flagrante até que ocorra a audiência de apresentação, devido ao grande volume processual. Em Campo
Grande/MS, existem quatro unidades socioeducativas de internação com 132 internos, além de mais de mil
menores que cumprem medidas socioeducativas em regime aberto (liberdade assistida). Na opinião do juiz
Karloh, a resposta rápida por parte da Justiça é um fator fundamental de socioeducação do adolescente,
proporcionando mais segurança para se tomar as medidas imediatas em relação ao menor e até mesmo sua
família.

Violência policial – O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) foi o primeiro a implantar o projeto
Audiência de Custódia, em fevereiro de 2015 – desde então, já realizou 16.459 audiências. A audiência de
custódia com adolescentes ainda não foi implantada de forma massiva no Estado – no entanto, algumas
comarcas do interior começam a aplica-la. Um exemplo é a 2ª Vara Cível e do Anexo da Infância da Comarca de
Itapevi, que desde novembro do ano passado começou a realizar as audiências com os menores não penas
apreendidos em flagrante, como também aqueles detidos por decisões judiciais.

Em algumas audiências realizadas na comarca, foi constatada violência policial na apreensão e o juiz
encaminhou os menores para realização imediata de exame de corpo de delito. “A realização das audiências
com os menores tem também a função profilática em relação à violência policial, pois pode inibir condutas
abusivas, já que é sabido que o adolescente será levado a um juiz em menos de 24 horas”, diz o magistrado
Roberto Luiz Corcioli Filho, titular da vara.

Um caso que chamou a atenção do magistrado foi uma audiência de custódia realizada com um menor em que
foi constatado que o adolescente já havia cumprido a medida socioeducativa por sete meses em unidade de
internação. Como o fato ocorrido que gerou a apreensão do jovem se deu antes do cumprimento da medida, de
acordo com a Lei nº 12.594/2012, é vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos
infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida
socioeducativa dessa natureza. De acordo com o juiz Corcioli Filho, se a audiência de custódia não tivesse sido
realizada, provavelmente o fato não teria sido percebido e o jovem estaria cumprindo uma medida irregular.

Apresentação rápida - Em alguns Estados, como é o caso de Minas Gerais e Distrito Federal, já existe um
sistema estruturado de forma a proporcionar a rápida apresentação do menor apreendido em flagrante a um
juiz. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), de acordo com informações da assessoria de imprensa,
possui, desde 2008, uma estrutura no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional
de Belo Horizonte (CIA-BH) que garante o atendimento de forma similar à Audiência de Custódia.

Leia mais em: http://goo.gl/bVt5Yx
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A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, divulgou portaria na qual
autoriza a saída temporária de presos para o feriado da Páscoa. O período inicia amanhã, quarta-feira (23), e
segue até as 18h do dia 29 de março. A medida, prevista em Lei, beneficia 362 apenados do sistema prisional de
São Luís.

De acordo com a portaria algumas regras devem ser seguidas pelos beneficiados, entre as quais não ingerir
bebidas alcoólicas, não portar armas e não frequentar bares, festas e/ou similares. O recolhimento dos presos
às respectivas residências durante o período da saída deve acontecer até as 20h. A portaria determina, ainda,
que os dirigentes das unidades prisionais deverão comunicar junto à 1ª VEP, até as 12h do dia 30 de março,
sobre o retorno dos internos e/ou eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais – A saída temporária é benefício previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84).
De acordo com o artigo 123 da referida lei, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária".

Para receber o benefício deverá o preso ter comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (se reincidente). A autorização pode ser concedida por até sete dias,
renovada até quatro vezes durante o ano. Esta autorização será dada pelo juiz da Execução Penal, após
manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na lei.

A VEP enviou cópias da portaria para a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária,
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Federal, Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal, e direção dos estabelecimentos penais da Comarca da Ilha de São Luís.
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Na manhã desta terça-feira (22), na sala do anexo da Corregedoria, a comissão designada pela
corregedora-geral da Justiça para a elaboração de uma cartilha destinada às empresas do Mercado Imobiliário,
realizou a primeira reunião sob coordenação da juíza auxiliar da CGJ, Sara Gama.

Em pauta, as discussões iniciais sobre os procedimentos de registro junto aos Cartórios, informações que farão
parte do conteúdo da cartilha. Entre as propostas discutidas estão a individualização das matrículas; a inclusão
do "check-list" com todos os documentos necessários; registro de compra e venda; e registro de incorporação
de condomínio.

A elaboração da cartilha foi uma sugestão apresentada por representantes da ADEMI e SINDUSCON em
reunião realizada na Corregedoria no dia 07 de março. Toda a legislação vigente estaria contida, de forma
explicativa, no documento. A corregedora recebeu a proposta e determinou a criação dessa comissão para
iniciar a elaboração do projeto que estudará a viabilidade da cartilha.

Outras reuniões serão realizadas para dar seguimento ao projeto. Thiago Aires, representante da Associação
dos Notários e Registradores do Maranhão (ANOREG-MA); Felipe Truccolo, titular do 1º Ofício Extrajudicial de
Paço do Lumiar; Cláudio de Araújo, diretor do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do
Maranhão (SINDUSCON); Giovanni Bohana, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – (CREA/MA); e
o advogado Guilherme Oliveira, também participaram da reunião.

 


