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O Governo do Estado informou hoje (30), por meio de nota, que dos 351 detentos beneficiados com a saída
temporária no período de Páscoa que efetivamente deixaram o sistema prisional e delegacias, apenas 304
retornaram às suas respectivas unidades prisionais.

Foram 47 apenados que não cumpriram o prazo de retorno para às 18h desta terça-feira (29), determinado pela
juíza da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Ana Maria Almeida Vieira, por meio da Portaria 008/2016, que
prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu.

É o tipo de notícia que faz com que a sociedade cada vez mais repudie esse tipo de benefício a criminosos.
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Recebi nesta manhã de quinta-feira (31) um mandado de intimação da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Luís
para uma audiência de conciliação no dia 03 de maio, na qual sou acusado pela deputada Eliziane Gama de
calúnia e injúria pelas críticas que faço à sua conduta como política, já que sua vida pessoal, como a de
qualquer outra pessoa, não me interessa e jamais foi ou será assunto tratado por este blog.

Estranho a postura da parlamentar pelo fato dela ser extremamente criticada por setores da imprensa,
principalmente na blogosfera e na classe política e escolher o blog para tentar intimidar aqueles que a criticam
por ser uma parlamentar vacilante, insegura, que faz acordos políticos e não cumpre com a palavra, por não ter
convicção ideológica e por se vestir de prefeita antes mesmo de ter assegurada a candidatura.

Com esta atitude, a parlamentar mostra que não aceita críticas, não respeita a liberdade de expressão e tenta
silenciar aqueles que ousam discordar de suas avaliações e pontos de vistas equivocados. Se a deputada se
sentiu caluniada e injuriada porque não requereu direito de resposta? Bastava solicitar que eu não teria
nenhum problema em publicar, até para que ela mesma explicasse o motivo de tanta indecisão.

Mas pelo visto seu desejo não é esclarecer e sim intimidar não apenas a mim, mas deixar todos que discordam
dela em alerta sobre críticas que possam fazer durante a campanha eleitoral. Isso mesmo, a deputada está
querendo uma carta de seguro e escolheu justamente o blog que não acredita em seu projeto político, que
critica sua atuação como pré-candidata e que certamente vai estar em trincheira oposta para tentar silenciar.
Vai perder tempo, jamais recuei em minhas posições.
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A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Sejap) informou que dos 351 detentos beneficiados com
a saída temporária da Páscoa, que se encerrou às 18h desta terça-feira (29), apenas 304 retornaram no prazo
correto.

Com o aumento destes 47 apenados nas ruas, sobe para 281 o número de detentos soltos.

De acordo com o poder judiciário, nas cinco saídas temporárias ocorridas em 2015, 234 apenados não
retornaram aos presídios da cidade de São Luís. E portanto são considerados foragidos da justiça.

A permanência de tantos presidiários e homens considerados perigosos é o reflexo do aumento da criminalidade
nos últimos anos.

O apenado que recebe o benefício deverá ter o comportamento adequado e cumprido no mínimo um sexto da
pena e se o condenado foi primário é um quarto da pena.
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Era previsível a fuga de bandidos. 

A policia prende e justiça manda soltar, e o povo, morrendo cada vez mais vitima de um
ciclo irresponsável.

Como sempre acontece, presos liberados pela Justiça não retornaram da saída temporária. Mesmo com o
sistema de segurança incapaz de segurar a violência nas ruas, mesmo com as estatísticas comprovando que só
aumentam os casos de mortes e assaltos, a justiça, alegando cumprir a Lei, libera bandidos às ruas.

Tudo previsível, todos sofrem, mas ninguém quer fazer nada para mudar essa irresponsabilidade. Abaixo, outra
nota do governo, jogando a culpa no Tribunal de Justiça, que está abarrotado de processos, por causa do Estado
é omisso, etc:

NOTA - Saída temporária de detentos no período da Páscoa

O Governo do Estado informa que dos 351 detentos beneficiados com a saída temporária no período de Páscoa,
que efetivamente deixaram o sistema prisional e delegacias, na manhã do dia 23 deste mês, 304 retornaram às
suas respectivas unidades prisionais; e 47 apenados, portanto, não cumpriram o prazo de retorno para às 18h
desta terça-feira (29), determinado pela juíza da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Ana Maria Almeida Vieira,
por meio da Portaria 008/2016, que prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu.
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O Governo do Estado informa que dos 351 detentos beneficiados com a saída temporária no
período de Páscoa, que efetivamente deixaram o sistema prisional e delegacias, na manhã de
quarta-feira (23), 304 retornaram às suas respectivas unidades prisionais. 47 apenados,
portanto, não cumpriram o prazo de retorno para às 18h de terça-feira (29).
A determinação de liberação dos detentos no período da Páscoa, bem como a fixação de
prazo para retorno às unidades prisionais, foi da juíza da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP),
Ana Maria Almeida Vieira, por meio da Portaria 008/2016, que prevê pena de regressão de
regime para quem a descumpriu.
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entregará, nesta quinta-feira (31), às 10h, o novo Fórum da Comarca
de Santa Luzia, distante 293 Km de São Luís e integrada ao polo de Bacabal.

Equipes finalizam limpeza e últimos detalhes da mudança para o novo prédio.
Foto: Dir. Engenharia/TJMA

A nova sede do Poder Judiciário - instalada na Avenida Nagib Hackel, no centro da cidade - tem 878,95 metros
quadrados de área construída. De entrância intermediária, a Comarca de Santa Luzia atende, também, ao
Termo Judiciário de Alto Alegre do Pindaré.

A nova unidade está estruturada, mobiliada e equipada com rede lógica e de telefonia, subestação de energia e
climatização e segue projeto padrão da Diretoria de Engenharia do Poder Judiciário estadual.

É dotada de duas unidades jurisdicionais, salas para audiência, distribuição, protocolo, OAB, oficiais de Justiça,
gabinete do magistrado, secretaria, arquivo, salão do júri com 82 lugares, banheiros feminino, masculino e para
portadores de necessidades especiais.

A obra foi iniciada, em maio de 2014, com recursos do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do
Poder Judiciário (FERJ), através de pregão presencial nº 121/2012, que resultou na celebração do Contrato de
Prestação de Serviço nº 88/2013, no valor de R$ 2.285.270,00.
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) registrou mais de R$ 2 milhões em acordos entre clientes, empresas
e instituições durante o “Balcão de Renegociação de Dívidas”, realizado em Imperatriz, no Imperial Shopping,
entre os dias 15 e 18. A iniciativa foi implementada pelo Núcleo de Conciliação, por meio do Programa
Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos Direitos.
Foram celebrados 1.112 acordos durante o evento. O valor total das dívidas foi calculado em R$ 4 milhões e o
valor renegociado foi de R$ 2,2 milhões. A Secretaria da Fazenda contabilizou o maior índice de negociações
(148), a Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária renegociou o maior valor (R$ 239 mil), o Bradesco
registrou a dívida originária mais vultosa (R$ 527 mil) e o Itaú foi a instituição financeira que ofereceu o maior
desconto em juros nos acordos (99%).

O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos, desembargador José Luiz Almeida, acompanhou as atividades
no local e agradeceu a participação das empresas e instituições parceiras, em especial o Procon — responsável
pela organização da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Superendividamento —, com o qual o
Judiciário firmou parceria na realização do balcão.

Entre as empresas e instituições presentes, incluem-se Armazém Paraíba, Associação Comercial e Industrial,
Associação de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Câmara de Dirigentes Lojistas, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos, Cemar, Caema,
Credishop, Educação Adventista, Facimp, Faculdade de Educação Santa Terezinha, Friobom, Imperial Shopping,
Ótica Maia, Secretaria da Receita Estadual e Municipal, Unimed, Unisulma e Voz Gestão de Cobrança.

O evento contou com o apoio da Coordenadoria dos Juizados Especiais, da Corregedoria-Geral da Justiça do
Maranhão e do Núcleo de Conciliação do TJMA.
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A Diretoria do Fórum de São José de Ribamar realiza desde janeiro, ações de limpeza e higienização em toda a
área do prédio do fórum para prevenir a proliferação de agentes epidemiológicos, em especial, o mosquito
Aedes Aegypti, hospedeiro dos vírus transmissores da Dengue, Zica Vírus e Febre Chikungunya.

A limpeza e manutenção do Fórum e do prédio que abriga ao Juizado Cível e Criminal constituem uma
prioridade da gestão atual, que tem como diretor o Juiz de Direito Marcelo José Amado Libério. Os servidores
responsáveis pelos serviços gerais e manutenção têm recebido orientações para procederem a limpeza
permanente de áreas que possam se transformar em possíveis criadouros durante o intenso período chuvoso.

O magistrado explicou que existem na unidade judicial alguns materiais antigos e sem utilização, e que já
solicitou aos setores responsáveis do Tribunal e Corregedoria a retirada desses entulhos. "No caso específico da
prevenção contra o mosquito, é realizada uma vistoria diária em toda a área predial buscando identificar e
eliminar possíveis focos", explicou Marcelo Libério.

De acordo com a secretária judicial da Diretoria do Fórum, Priscila França, os trabalhos foram intensificados
nessa quarta-feira (30), dia "D" de Combate ao Mosquito, e que as ações permanentes visam, em primeiro lugar,
a saúde de todos os servidores e jurisdicionados que trabalham e transitam pelo Fórum. "As vistorias de limpeza
se concentram na área de estacionamento, corredores externos, caixas dágua, cisternas, entre outros",
completou a servidora.

CAMPANHA NACIONAL – a iniciativa trabalhada pela Direção do Fórum de Ribamar se ajusta a campanha "O
Judiciário no Combate ao Mosquito", lançada no último dia 10 pelo ministro Lewandowski, presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), e pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, com o intuito de combater possíveis
criadouros do mosquito em todas as unidades e obras do Poder Judiciário pelo país.

No dia 05 de fevereiro a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, determinou o
engajamento da Corregedoria e de toda a Justiça de 1º grau no combate ao mosquito Aedes Aegypti. A decisão
da corregedora se alinha às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que declarou estado de
emergência internacional por causa da provável relação entre o zika vírus e a microcefalia. A OMS só havia
tomado essa decisão em outros três casos. Em 2009, com o aparecimento do H1N1, que começou pelo interior
do México e se espalhou rapidamente; em 2014, no novo surto da pólio; e ainda, no mesmo ano, com o risco de
epidemia do ebola.

Em ofício circular expedido para todos os juízes diretores de Fórum, a CGJ orienta os membros do Poder



Judiciário a buscarem formas de inserção na campanha mundial para a erradicação do mosquito transmissor.
"Solicito que seja providenciado no âmbito das unidades judiciais e anexos, a regular verificação em
reservatórios e depósitos de água, lajes, calhas, lixeiras, jardins, banheiros desativados, sacos de lixo e até,
copinhos de plásticos que possam acumular água parada e servir de criadouro para o mosquito", enfatizou a
desembargadora Anildes Cruz no documento remetido.
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