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Presidente do Tribunal de Justiça evita avaliar greve da PM

Annibal de Rezende Lima disse ainda que a federalização dos crimes deve acontecer se o 
procurador-geral entender oportuna ou conveniente

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Annibal de Rezende Lima, não quis se 
manifestar sobre a greve da Polícia Militar e o descumprimento de três decisões judiciais já deter-
minaram o desbloqueio do Quartel do Comando Geral e dos Batalhões em todo o Estado.

Em entrevista após a sessão do Pleno desta quinta-feira (16), ele deu como justificativa o fato de 
haver processos judiciais ajuizados no tribunal e no 1º grau. “Se eu disser que é legal ou ilegal, 
estou enfrentando juridicamente a questão, antecipando uma decisão que posso ter que tomar”, 
disse.

Ele também preferiu não se posicionar sobre a possibilidade de federalizar os crimes cometidos 
por policiais militares capixabas, como o de motim, que está sendo avaliada pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot.

“A Justiça estadual está plenamente habilitada para decidir sobre todas as questões que envolvem 
o movimento de familiares de policiais militares, mas o procurador-geral da República tem com-
petência para pedir a federalização dos respectivos processos, com deslocamento deles para a 
Justiça Militar Federal”.

Se isso ocorrer, os processos aos quais os militares responderão vão deixar de correr na auditoria 
militar estadual, e passariam a tramitar na auditoria militar federal. Na estadual, há um juiz e um 
conselho formado por policiais militares estaduais. Na auditoria militar federal, esse mesmo con-
selho é integrado por militares das forças armadas.

Segundo Annibal, os policiais militares que atuam à disposição do Judiciário já voltaram a com-
parecer aos locais de trabalho nos dias e horários designados. Mesmo assim, esta semana foram 
suspensos os prazos e audiências nas varas criminais.
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Familiares continuam protestos após decisão judicial, no ES

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/t/edicoes/v/familiares-continuam-
protestos-apos-decisao-judicial-no-es/5658125/
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Mulheres de PMs alegam não terem sido notificadas e permanecem 
em frente aos batalhões

As manifestantes alegam que não receberam notificação da Justiça para que deixem os lo-
cais, por isso, permanecerão com o protesto por tempo indeterminado.

O movimento de mulheres de policiais militares que impede a saída e a entrada da corporação nos 
quartéis e batalhões do Espírito Santo, continuou nesta quarta-feira (15). As manifestantes alegam 
que não receberam a notificação da Justiça para que deixem os locais, por isso, permanecerão 
com o protesto por tempo indeterminado.

Nesta terça-feira (14), a Justiça determinou a intimação de 10 mulheres que foram identificadas, 
para que deixassem os batalhões em todo o estado, sob pena de pagamento de R$ 10 mil em caso 
de descumprimento, por dia. O mandado foi expedido pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública.

Segundo a esposa de um policial militar, as mulheres só receberiam intimações que fossem nomi-
nais, portanto, as demais permaneceriam no local. “Até agora não recebemos nada, nenhum oficial 
de justiça foi até os batalhões”, afirmou. 

Comando da paralisação
O policial militar não pode fazer greve porque é proibido pela Constituição. Nas ocupações, as 
mulheres sempre alegam que são elas que estão no comando da paralisação. Mas, para as autori-
dades, essa é uma tentativa de encobrir o que, supostamente, seria um motim dos PMs. O movi-
mento entrou no 12º dia, prejudicando a segurança pública em todo o Estado.

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2017/02/cbn_vitoria/reportagens/4024834-mul-
heres-de-pms-alegam-nao-terem-sido-notificadas-e-permanecem-em-frente-aos-batalhoes.
html
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Presença irregular de crianças em desfiles pode gerar multa de até 
R$ 10 mil

No ano passado 18 multas foram aplicadas às escolas de samba

Os pais que vão levar as crianças ao Sambão do Povo, no Carnaval de Vitória, neste fim de se-
mana, devem ficar atentos para não cometerem irregularidades, assim como as escolas de samba. 
Todas as crianças que vão desfilar devem estar identificadas com crachá transparente. E tudo deve 
ser registrado na 1º Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. Caso contrário, as agremi-
ações podem pagar multa de até R$ 10 mil.

No ano passado 18 multas foram aplicadas às escolas de samba. Os valores variam entre R$ 2 mil 
e R$ 10 mil. As obrigações fazem parte de uma portaria municipal do ano passado. As agremiações 
são obrigadas a listar todas as crianças participantes. No final do desfile, todas elas terão um es-
paço para serem conduzidas por um responsável.

A identificação das crianças deve estar pendurada no pescoço, com um crachá transparente ou no 
braço, com uma pulseira. Nenhum menor de idade pode ser conduzido em carros alegóricos. De 
acordo com o coordenador do Conselho Tutelar de Vitória, Washingtom Alvarenga, a ideia é evitar 
abusos contra crianças.

“Na prática é tentar proteger as crianças, visto o momento que estamos passando (de insegurança), 
e não ter nenhum assédio ou violência contra as nossas crianças e adolescentes acontecendo. Na 
verdade o Conselho (Tutelar) está trabalhando na prevenção para isso não acontecer”, destacou.
Para o caso de crianças, entre o público no Sambão para assistir o desfile, é necessário a presença 
do responsável a todo momento para quem tem menos de 16 anos. Adolescentes com idade entre 
16 e 18 anos podem assistir ao desfile sozinhos, mas portando documento de identificação com 
foto.

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2017/02/cbn_vitoria/reportagens/4025407-pres-
enca-irregular-de-criancas-em-desfiles-pode-gerar-multa-de-ate-r-10-mil.html
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Notícias
Justiça do Espírito Santo determina que condomínio troque respon-
sável por tubulação de gás

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.action?entity.id= 336378

RÁDIO JUSTIÇA 17 de Fevereiro  de 2016

http://www.radiojustica.jus.br/
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Notícias
Morador do Espírito Santo é indenizado por ser exposto em redes 
sociais.

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.action?entity.id=336298

RÁDIO JUSTIÇA 16 de Fevereiro  de 2016

http://www.radiojustica.jus.br/
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Notícias
No Espírito Santo, mãe e filha são indenizadas em R$ 832 mil, após 
perda de familiar em acidente de trânsito.

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.action?entity.id=336328

RÁDIO JUSTIÇA 17 de Fevereiro  de 2016

http://www.radiojustica.jus.br/
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