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Justiça obriga Câmara de São Luís a demitir servidores sem
concurso

Câmara de São Luís.
A Justiça do Maranhão proferiu no final do mês de maio mais uma decisão a favor dos aprovados no concurso da
Câmara Municipal de São Luís. O certame foi realizado em 2019 e tem vigência até o início do mês de julho. Na
última sexta-feira, 27, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou a exoneração de servidores
contratados depois da Constituição de 1988 e que reclamavam estabilidade.

Em nova ação do Ministério Público, o juiz Cristiano Simas de Sousa determinou que o presidente da Câmara,
vereador Osmar Filho (PDT), apresente, no prazo de 30 dias, o efetivo cumprimento dos termos da sentença,
sob pena de incidência de medidas de força a serem arbitradas pelo magistrado.

A decisão, que vem pressionando o Parlamento Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital do
certame desde muito antes da atual gestão, determina também que o gestor da Casa comprove a imediata
exoneração dos servidores contratados irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou seja, que não estão
amparados pela Constituição Federal. Além disto, é necessário que a Câmara apresente uma listagem completa
de todos os servidores exonerados, inclusive com ato de publicação oficial, e promova a imediata nomeação dos
candidatos restantes que integram o Cadastro Reserva – ao que parece restam 32 – até completar o total de 114.

A presidência da Casa vem tentando entrar em acordo com o MP para o cumprimento da decisão de forma
assertiva e obedecendo os prazos determinados. Mesmo em pleno período de pandemia, com essa nova
determinação, uma possível demissão em massa não está descartada.

Do Blog do Gilberto Léda.
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Presidente do TJ, Lourival Serejo, defende medidas drásticas para
conter avanço da Pandemia

01/06/2021 09:00:08

Portal do Poder Judiciario do Estado do MaranhãoEm entrevista ao "Bom Dia Mirante" nesta terça-feira (1º), o
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, disse ao jornalista Cabalau que
defende medidas mais drásticas para conter o avanço da Pandemia da Covid-19.

"Os apelos que estamos fazendo a população não têm surtido o efeito necessário, talvez medidas mais drásticas,
neste momento, fossem mais adequadas, pois aqui mesmo no Tribunal de Justiça suspendi o trabalho presencial,
pelo aumento do número de casos", disse o presidente do TJ.

Lourival Serejo disse que a situação é tão grave, que a Covid deveria ser chamada por outro nome, utilizado na
idade medieval.

"Acho que a situação é tão grave, que ao invés de Covid, deveria ser chamada de "peste", como na idade
medieval, pra ver se causaria mais impacto na sociedade. Pois já perdemos, muitas pessoas no nosso ciclo de
vida e convivência, aqui mesmo no TJ, foram cinco vítimas dessa doença", concluiu.

Foto: divulgação
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Servidores sem concurso da Câmara de São Luís serão exonerados
por decisão judicial

01/06/2021 18:56:50

Câmara de São Luís tem que nomear aprovados em concurso | O ImparcialApós oito anos de disputa judicial, o
impasse em torno dos servidores contratados da Câmara Municipal de São Luís (CMSL) ganhou novos capítulos
na última sexta-feira (28/05). Por força da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público em 2013, o juiz
Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, obriga o Legislativo
ludovicense a exonerar todos os funcionários irregulares que entraram após o dia 05 de outubro de 1988 e a
contratar os concursados.

Com a decisão, o presidente da Câmara, vereador Osmar Filho (PDT), terá um prazo de 30 dias, para o
cumprimento dos termos da sentença, sob pena de incidência de medidas de força a serem arbitradas pelo
magistrado. A medida irá afetar cerca de 114 funcionários que prestam serviços ao longo dos anos na Casa e,
por consequência, deve beneficiar os concursados que serão chamados para preencher os postos que deverão
ficar vagos.

"É necessário que a Câmara apresente uma listagem completa de todos os servidores exonerados, inclusive com
ato de publicação oficial, e promova a imediata nomeação dos candidatos restantes que integram o Cadastro
Reserva – ao que parece restam 32 – até completar o total de 114", diz trecho da sentença.

Em sua decisão, o magistrado obriga o Parlamento Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital do
certame desde muito antes da atual gestão, determina também que o gestor da Casa comprove a imediata
exoneração dos servidores contratados irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou seja, que não estão
amparados pela Constituição Federal.

Cronologia do caso    
A disputa judicial que pede a exoneração vem ocorrendo desde 2013, em decorrência de um acordo homologado
pelo juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ainda sob a gestão anterior desta Casa, em provocação
feita pelo Parquet. Na época, foi consignado a realização de concurso público, bem como o desligamento de
servidores eventualmente contratados sem concurso público após 5.10.1988.

Em 2019, após a homologação do concurso público, o mesmo magistrado proferiu decisão determinando a
nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, vinculando ao desligamento de servidores contratados
ilegalmente após 5.10.1988.

Feita nomeação dos primeiros servidores efetivos e feito um desligamento em 2019, o restante das nomeações
ocorreriam em 2020 (março e maio), porém, com os efeitos da pandemia que assolou repentinamente o Brasil
naquele ano, as nomeações e eventuais desligamentos, foram suspensos pela Gestão.

Passado o período crítico, a Casa voltou a fazer a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do



número de vagas ainda em 2020.

Em 2021, mais precisamente em janeiro, o MP mesmo tendo acompanhado todas as fases do Certame, desde a
divulgação do edital em 2018, promoveu o ajuizamento da Ação Civil Pública nº. 0803808-89.2021.8.10.0001,
do qual resultou em acordo homologado novamente pelo juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, do
qual o Legislativo, juntamente com a Fundação Sousândrade (FSADU), responsável pelo Concurso, realizaria
heteroidentificação de candidatos classificados para as vagas reservadas para Pretos e Pardos, fazendo com 
que esses fossem incluídos em uma nova nomeação para vagas disponíveis, após a desistência de candidatos
convocados anteriormente para nomeação.

Cumprida essa exigência ainda no mês de maio deste ano, conforme decisão homologatória, a Câmara solicitou
ao IPAM, órgão responsável pela realização dos exames admissionais dos servidores efetivos, cronograma para
nova convocação de candidatos, fase em que se aguarda a resposta oficial do IPAM com o calendário ainda para
início deste mês de junho.

No entanto, no dia 28 de maio, foi proferida decisão nos autos da ACP 0807651- 67.2018.8.10.0001
determinando a intimação do presidente Osmar Filho, para informar, no prazo de 30 dias, se houve o
cumprimento das nomeações, bem como o desligamento de servidores contratados sem concurso público após
5.10.1988, atendendo a expresso pedido do Ministério Público, ou seja, fazendo referência à decisão da própria
Vara de Interesses Difusos e Coletivos proferida em 2019.

Dessa forma, não obstante a Casa ter se organizado para promover o fiel cumprimento da determinação judicial,
feita pelo órgão ministerial, ante o advento do momento mais crítico da pandemia da Covid-19, este Poder
Legislativo, cumpridor da Constituição Federal, bem como de decisões judiciais que expressam o dever legal do
administrador público, em que pese o lamento da dor do corte, não vê alternativa, se não o cumprimento da
decisão judicial, o que vem ocorrendo desde 2019, para o fiel atendimento de acordo judicial homologado desde
2018 por esta Casa Legislativa, frente ao MP e Poder Judiciário.

Foto: divulgação
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Mantida obrigação de transparência sobre operações urbanas em São Luís
 

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) negou, no último dia 27, uma apelação feita pela Prefeitura de São
Luís contra decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que condenou, em 8 de maio de 2020,
o município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência, todos os pareceres urbanísticos e econômicos
de operações urbanas, aprovados entre os anos de 2004 a 2016.

A decisão atendeu a uma Ação Civil Pública proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís.

O recurso apresentado pelo município foi negado por unanimidade pelos integrantes da 2ª Câmara Cível, que
seguiram o entendimento da relatora, desembargadora Nelma Sarney. No relatório, a desembargadora explica
que, embora a questão tenha sido regulamentada pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), a Prefeitura
de São Luís continuava se baseando em legislação municipal anterior (Lei Municipal nº 3.254/1992), "mesmo
estando em discordância com a lei federal posterior".

Ainda de acordo com a decisão, a "sentença recorrida nada mais fez do que fazer valer os dispositivos
constitucionais e legais que regem a matéria".

Entenda o caso

A sentença de 8 de maio de 2020 condenou o município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência,
todos os pareceres urbanísticos e econômicos de operações urbanas, aprovados entre os anos de 2004 a 2016.
O município também deveria apresentar os termos de compromisso firmados e seus respectivos termos de
quitação, relativos às referidas operações, do mesmo período. Devido à pandemia do coronavírus, o prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação foi de seis meses.

O município está obrigado, também, a abrir conta bancária específica, divulgada em portal de transparência,
para o recolhimento de recursos de operações urbanas e a promover o levantamento de todas as contrapartidas
pagas em dinheiro e que não foram depositadas em conta, entre os anos de 2004 a 2016, transferindo-as para a
referida conta. O prazo para cumprimento desta obrigação foi de 120 dias.

Outra determinação refere-se à disponibilização no portal de todas as informações sobre a captação dos
recursos destinados a operações urbanas. A administração municipal deve, ainda, abster-se de aprovar as
referidas operações sem a existência da conta bancária específica.

Em caso de descumprimento das obrigações, foi fixado pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000.

Operações urbanas



Como forma de contrapartida ao direito de construir acima do limite permitido (Outorga Onerosa do Direito de
Construir), as operações urbanas são um instrumento de transformação estrutural de uma área da cidade,
promovida por meio da parceria entre o Poder Público e o investimento privado.

A Lei Municipal nº 3.254/1992, que regula a operação urbana em São Luís e é anterior ao Estatuto da Cidade,
prevê a possibilidade de que a contrapartida seja paga por meio de obras.

De acordo com a lei, os particulares beneficiados pelas modificações dos índices urbanísticos restituem estes
privilégios ao município por meio da construção de equipamentos de interesse social (escolas, creches,
mercados, hospitais etc.) ou habitações de interesse social.

Também pode constituir-se por meio da implementação de infraestrutura (ruas, áreas verdes, redes de água, luz,
esgoto e telefonia), construção e recuperação do patrimônio público ou com o pagamento em dinheiro.

Irregularidades

De acordo com o MP-MA, o município de São Luís deixou de realizar a publicidade necessária e de assegurar o
uso devido de recursos provenientes da contrapartida do direito de construir, captados nos exercícios
financeiros de 2004 e 2005.

Tais fatos foram constatados em auditorias solicitadas pelo Ministério Público e realizadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE), para instruir o inquérito civil nº 123/2010.

A auditoria que tratou do exercício de 2004 apontou a inexistência de uma conta bancária específica para
depósito de contrapartidas em dinheiro relacionadas a operações urbanas. A mesma irregularidade foi
constatada no relatório referente ao exercício de 2005.

 

 

Continue lendo em: http://www.blogdomarcial.com/2021/05/mantida-obrigacao-de-transparencia.html
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Portaria suspende atividades presenciais de 29 de maio a 6 de
junho

Expediente remoto do Judiciário maranhense funcionará das 8h às 18h, sendo vedada a realização de
audiências e sessões presenciais, mantidas as audiências e sessões virtuais

Foto Reprodução

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, resolveu suspender todas as
atividades presenciais, judiciais e administrativas, no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão, no período
compreendido entre os dias 29 de maio e 6 de junho de 2021, por meio da Portaria-GP – 3822021.

De acordo com a Portaria, as unidades administrativas e judiciárias funcionarão remotamente, das 8h às 18h,
sendo vedada a realização de audiências e sessões presenciais, mantidas as audiências e sessões virtuais.

A Portaria-GP – 3822021 foi assinada pelo presidente, considerando, dentre outras situações, que a
contaminação pela Covid-19 já provocou a suspensão do expediente forense em diversas comarcas do Maranhão,
bem como em unidades judiciárias da Comarca da Ilha de São Luís.

O desembargador Lourival Serejo levou em consideração a elevação de casos de Covid-19 e a alta ocupação de
leitos de UTI no Maranhão, conforme evidenciam os informes epidemiológicos divulgados pelas autoridades
estaduais de Saúde, assim como a necessidade de resguardar a saúde de todos os magistrados, servidores,
estagiários, colaboradores e demais usuários dos serviços judiciários
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Mantida obrigação de transparência sobre operações urbanas em
São Luís

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, no último dia 27, uma apelação feita pela Prefeitura de São
Luís contra decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que condenou, em 8 de maio de 2020,
o Município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência, todos os pareceres urbanísticos e econômicos
de operações urbanas, aprovados entre os anos de 2004 a 2016.

A decisão atendeu a uma Ação Civil Pública proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís.

O recurso apresentado pelo Município foi negado por unanimidade pelos integrantes da 2ª Câmara Cível, que
seguiram o entendimento da relatora, desembargadora Nelma Sarney. No relatório, a desembargadora explica
que, embora a questão tenha sido regulamentada pelo Estatuto das Cidades (lei n° 10.257/2001), a Prefeitura
de São Luís continuava se baseando em legislação municipal anterior (lei municipal n° 3.254/1992), “mesmo
estando em discordância com a lei federal posterior”.

Ainda de acordo com a decisão, a “sentença recorrida nada mais fez do que fazer valer os dispositivos
constitucionais e legais que regem a matéria”.

ENTENDA O CASO

A sentença de 8 de maio de 2020 condenou o Município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência,
todos os pareceres urbanísticos e econômicos de operações urbanas, aprovados entre os anos de 2004 a 2016.
O Município também deveria apresentar os termos de compromisso firmados e seus respectivos termos de
quitação, relativos às referidas operações, do mesmo período. Devido à pandemia do coronavírus, o prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação foi de seis meses.

O Município está obrigado, também, a abrir conta bancária específica, divulgada em portal de transparência,
para o recolhimento de recursos de operações urbanas e a promover o levantamento de todas as contrapartidas
pagas em dinheiro e que não foram depositadas em conta, entre os anos de 2004 a 2016, transferindo-as para a
referida conta. O prazo para cumprimento desta obrigação foi de 120 dias.

Outra determinação refere-se à disponibilização no portal de todas as informações sobre a captação dos
recursos destinados a operações urbanas. A administração municipal deve, ainda, abster-se de aprovar as
referidas operações sem a existência da conta bancária específica.

Em caso de descumprimento das obrigações, foi fixado pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil.



OPERAÇÕES URBANAS

Como forma de contrapartida ao direito de construir acima do limite permitido (Outorga Onerosa do Direito de
Construir), as operações urbanas são um instrumento de transformação estrutural de uma área da cidade,
promovida por meio da parceria entre o Poder Público e o investimento privado.

A Lei Municipal nº 3.254/1992, que regula a operação urbana em São Luís e é anterior ao Estatuto da Cidade,
prevê a possibilidade de que a contrapartida seja paga por meio de obras.

De acordo com a lei, os particulares beneficiados pelas modificações dos índices urbanísticos restituem estes
privilégios ao Município por meio da construção de equipamentos de interesse social (escolas, creches,
mercados, hospitais etc.) ou habitações de interesse social.

Também pode se constituir por meio da implementação de infraestrutura (ruas, áreas verdes, redes de água, luz,
esgoto e telefonia), construção e recuperação do patrimônio público ou com o pagamento em dinheiro.

IRREGULARIDADES

De acordo com o MPMA, o Município de São Luís deixou de realizar a publicidade necessária e de assegurar o
uso devido de recursos provenientes da contrapartida do direito de construir, captados nos exercícios
financeiros de 2004 e 2005.

Tais fatos foram constatados em auditorias solicitadas pelo Ministério Público e realizadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE), para instruir o inquérito civil nº123/2010.

A auditoria que tratou do exercício de 2004 apontou a inexistência de uma conta bancária específica para
depósito de contrapartidas em dinheiro relacionadas a operações urbanas. A mesma irregularidade foi
constatada no relatório referente ao exercício de 2005.

Continue lendo em: http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mantida-obrigacao-de-transparencia.html
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Juiz deixa de condenar Sinfra após estrada 'derreter' em dois meses
no MA

O juiz Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha
de São Luís, rejeitou na semana passada pedidos formulados pelo deputado federal Edilázio Júnior e extinguiu,
sem resolução de mérito, uma ação popular na qual ele pedia condenação da Secretaria de Estado da
Infraestrutura (Sinfra) e da Construtora Sucesso S/A pela precariedade de uma obra na MA-315, entre
Barreirinha e Paulino Neves.

Inaugurada no dia 15 de janeiro de 2019 pelo governador Flávio Dino (PCdoB), a estrada começou a
“dissolver-se” em março do mesmo ano (reveja).

Ao julgar o caso, o magistrado considerou – mesmo sem realizar qualquer vistoria ou fiscalização in loco – que,
ao que tudo indica, “as obras de recuperação foram concluídas com êxito, seja pela ausência de novas críticas
na opinião pública ou mesmo inexistência de novas cobranças políticas a respeito do assunto”.

E ponto final.

Baixe aqui a íntegra da decisão.

As acusações

Na ação popular, o parlamentar apontava irregularidades quanto a um aditivo de mais de R$ 2 milhões para a
obra. Ele mencionava, ainda, lesão ao patrimônio público, porque a obra já se encontrava com problemas
estruturais apenas dois meses após sua entrega.

Pelas regras do contrato, citado na ação, a Construtora Sucesso S.A teria nove meses para entregar a
recuperação de 38 quilômetros da MA-315. O valor da obra era superior a R$ 9 milhões.

No entanto, dizia Edilázio, seis meses após a assinatura do contrato (cerca de oito meses após a apresentação
de tabela de preços), o governo estadual aceitou fazer um aditivo de mais de R$ 2 milhões.

O parlamentar afirmava que esse aditivo havia sido feito de forma irregular já que, pelo que prevê o contrato,
qualquer alteração de preços somente poderia ter sido feita 12 meses após a apresentação dos valores para a
obra que estava em disputa (saiba mais).
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Justiça obriga Câmara de São Luís a demitir servidores sem
concurso
 

 

A Justiça do Maranhão proferiu no final do mês de maio mais uma decisão a favor dos aprovados no concurso da
Câmara Municipal de São Luís. O certame foi realizado em 2019 e tem vigência até o início do mês de julho.

Na última sexta-feira, 27, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou a exoneração de servidores
contratados depois da Constituição de 1988 e que reclamavam estabilidade.

Em nova ação do Ministério Público, o juiz Cristiano Simas de Sousa determinou que o presidente da Câmara,
vereador Osmar Filho (PDT), apresente, no prazo de 30 dias, o efetivo cumprimento dos termos da sentença,
sob pena de incidência de medidas de força a serem arbitradas pelo magistrado.

A decisão, que vem pressionando o Parlamento Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital do
certame desde muito antes da atual gestão, determina também que o gestor da Casa comprove a imediata
exoneração dos servidores contratados irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou seja, que não estão
amparados pela Constituição Federal. Além disto, é necessário que a Câmara apresente uma listagem completa
de todos os servidores exonerados, inclusive com ato de publicação oficial, e promova a imediata nomeação dos
candidatos restantes que integram o Cadastro Reserva – ao que parece restam 32 – até completar o total de 114.

A presidência da Casa vem tentando entrar em acordo com o MP para o cumprimento da decisão de forma
assertiva e obedecendo os prazos determinados. Mesmo em pleno período de pandemia, com essa nova
determinação, uma possível demissão em massa não está descartada.
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Presidente do TJ do MA defende endurecimento de medidas
restritivas

por Jorge Aragão
01 jun 2021

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, foi o entrevistado nesta
terça-feira (02), na TV Mirante, pelo jornalista Clovis Cabalau, e defendeu o endurecimento de medidas mais
restritivas no combate a Covid-19 no estado.

Lourival Serejo, que foi quem provocou a reunião entre os representantes dos três poderes no Maranhão, na
semana passada, destacou que a população não estaria respondendo aos apelos sobre as recomendações da
Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento da doença.

“Os apelos que estamos fazendo a população não têm surtido o efeito necessário. Eu vejo o quadro realmente
crítico, só uma medida bastante drástica para conscientizar a população dessa quadro de horror”, afirmou.

Lourival Serejo disse que a diferença, de cerca de 600 mil doses, entre vacinas recebidas e aplicadas nos
municípios maranhenses já se transformou num caso de Justiça.

“Já é um caso de Justiça e o Ministério Público e a Defensoria Pública tomaram as providências mediante os
prefeitos, isso é surpreendente realmente, já que as vacinas foram distribuídas e em alguns casos ficaram
estocadas, com algumas resistências da população para se vacinarem”, destacou.

A expectativa é que uma nova reunião aconteça ainda nesta semana, onde os três poderes, juntamente com
Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas do Estado anunciem novas medidas restritivas.

É aguardar e conferir.
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Servidores sem concurso da Câmara de São Luís serão exonerados
por decisão judicial

Após oito anos de disputa judicial, o impasse em torno dos servidores contratados da Câmara Municipal de São
Luís (CMSL) ganhou novos capítulos na última sexta-feira (28/05). Por força da Ação Civil Pública promovida
pelo Ministério Público em 2013, o juiz Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de Interesses Difusos
e Coletivos, obriga o Legislativo ludovicense a exonerar todos os funcionários irregulares que entraram após o
dia 05 de outubro de 1988 e a contratar os concursados.

Com a decisão, o presidente da Câmara, vereador Osmar Filho (PDT), terá um prazo de 30 dias, para o
cumprimento dos termos da sentença, sob pena de incidência de medidas de força a serem arbitradas pelo
magistrado. A medida irá afetar cerca de 114 funcionários que prestam serviços ao longo dos anos na Casa e,
por consequência, deve beneficiar os concursados que serão chamados para preencher os postos que deverão
ficar vagos.

“É necessário que a Câmara apresente uma listagem completa de todos os servidores exonerados, inclusive com
ato de publicação oficial, e promova a imediata nomeação dos candidatos restantes que integram o Cadastro
Reserva – ao que parece restam 32 – até completar o total de 114”, diz trecho da sentença.

Em sua decisão, o magistrado obriga o Parlamento Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital do
certame desde muito antes da atual gestão, determina também que o gestor da Casa comprove a imediata
exoneração dos servidores contratados irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou seja, que não estão
amparados pela Constituição Federal.

Cronologia do caso

A disputa judicial que pede a exoneração vem ocorrendo desde 2013, em decorrência de um acordo homologado
pelo juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ainda sob a gestão anterior desta Casa, em provocação
feita pelo Parquet. Na época, foi consignado a realização de concurso público, bem como o desligamento de
servidores eventualmente contratados sem concurso público após 5.10.1988.

Em 2019, após a homologação do concurso público, o mesmo magistrado proferiu decisão determinando a
nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, vinculando ao desligamento de servidores contratados
ilegalmente após 5.10.1988.

Feita nomeação dos primeiros servidores efetivos e feito um desligamento em 2019, o restante das nomeações
ocorreriam em 2020 (março e maio), porém, com os efeitos da pandemia que assolou repentinamente o Brasil
naquele ano, as nomeações e eventuais desligamentos, foram suspensos pela Gestão.

Passado o período crítico, a Casa voltou a fazer a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do
número de vagas ainda em 2020.



Em 2021, mais precisamente em janeiro, o MP mesmo tendo acompanhado todas as fases do Certame, desde a
divulgação do edital em 2018, promoveu o ajuizamento da Ação Civil Pública nº. 0803808-89.2021.8.10.0001,
do qual resultou em acordo homologado novamente pelo juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, do
qual o Legislativo, juntamente com a Fundação Sousândrade (FSADU), responsável pelo Concurso, realizaria
heteroidentificação de candidatos classificados para as vagas reservadas para Pretos e Pardos, fazendo com que
esses fossem incluídos em uma nova nomeação para vagas disponíveis, após a desistência de candidatos
convocados anteriormente para nomeação.

Cumprida essa exigência ainda no mês de maio deste ano, conforme decisão homologatória, a Câmara solicitou
ao IPAM, órgão responsável pela realização dos exames admissionais dos servidores efetivos, cronograma para
nova convocação de candidatos, fase em que se aguarda a resposta oficial do IPAM com o calendário ainda para
início deste mês de junho.

No entanto, no dia 28 de maio, foi proferida decisão nos autos da ACP 0807651- 67.2018.8.10.0001
determinando a intimação do presidente Osmar Filho, para informar, no prazo de 30 dias, se houve o
cumprimento das nomeações, bem como o desligamento de servidores contratados sem concurso público após
5.10.1988, atendendo a expresso pedido do Ministério Público, ou seja, fazendo referência à decisão da própria
Vara de Interesses Difusos e Coletivos proferida em 2019.

Dessa forma, não obstante a Casa ter se organizado para promover o fiel cumprimento da determinação judicial,
feita pelo órgão ministerial, ante o advento do momento mais crítico da pandemia da Covid-19, este Poder
Legislativo, cumpridor da Constituição Federal, bem como de decisões judiciais que expressam o dever legal do
administrador público, em que pese o lamento da dor do corte, não vê alternativa, se não o cumprimento da
decisão judicial, o que vem ocorrendo desde 2019, para o fiel atendimento de acordo judicial homologado desde
2018 por esta Casa Legislativa, frente ao MP e Poder Judiciário.
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Justiça e um MP fraco fortalece a corrupçao e a impunidade no
Maranhão
 

PONTO DE VISTA!

A política no Maranhão está mais forte do que a justiça. A prova disso você vê deputados maranhenses da
bancada federal e estadual, envolvidos em escândalos de desvio de verbas federais, fraude em licitações,
estelionato, improbidade administrativa, desvio de verbas estaduais, desvio de verbas na saúde, deputados
sendo investigados por formação de quadrilha, compra e venda de emendas parlamentares, empresas atuando a
serviço do Governo do Estado sem licitação e nada acontece com esses políticos e secretários de governo
envolvidos nestes esquemas.

Tudo isso acontece, porque temos uma justiça e um Ministério Público, falho, fraco e inoperante.

As operações que a Polícia Federal realiza no Estado, acabam sendo um enxuga gêlo. Isto porque os pedidos de
prisão estão sendo negado pela justiça, muitas das vezes nem as denúncias são encaminhadas à justiça pelo 
MP e quando são, na maioria das vezes o togados mandam simplesmente arquivar o processo. Vergonhoso!

Diante da roubalheira no Estado, a justiça está cega, a sua balança tem dois pesos e duas medidas e quem dita
a lei e bate o martelo é o governador comunista do Maranhão. Que decepção!
O que está acontecendo em nosso Estado,  é que no Governo comunista do Maranhão,  a justiça, MP, TCE, estão
de braços cruzados, olhos fechados e empurrando com a barriga.

Enquanto isso, o povo assiste tudo calado sem poder fazer nada, por conta de uma justiça, MP e TCE fracos e
submissos ao governador comunista do Maranhão. Isso é uma vergonha!

Por: Stenio Johnny 

Repórter investigativo do Brasil

RI/RPJ-MA 0001541
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Justiça condena jovem por espancamento e morte de interno em
unidade da Funac no Maranhão

 

Bruno Serafim Moreira Lima, de 20 anos, foi condenado a 14 anos de prisão por ter liderado um motim na
Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), no município de Imperatriz em janeiro de 2020.

A Justiça condenou Bruno Serafim Moreira Lima, de 20 anos, a 14 anos de prisão por ter liderado um motim na
Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), no município de Imperatriz, a 626 km de São Luís, em janeiro
de 2020, levando ao espancamento e morte um adolescente de 17 anos identificado como Fernando Rian Dutra.

A decisão judicial foi baseada em uma Ação do Ministério Público do Maranhão (MP-MA). Na época em que
cometeu o crime, Bruno Serafim tinha 19 anos. De acordo com a investigação, a vítima passava por um dos
corredores da Funac quando sofreu ataques de Bruno e de mais cinco internos.

O condenado era o líder do motim e, por isso, foi denunciado e processado por corrupção de menores e
homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da
vítima.

Ainda conforme a apuração, monitores tentaram separar a briga, mas não conseguiram. A vítima foi levada ao
hospital ainda com vida, mas faleceu por conta das lesões. Bruno Serafim Moreira Lima já se encontra em
reclusão na Unidade Prisional de Imperatriz e aguarda o cumprimento da sentença.

Fernando Rian Dutra, de 17 anos, morreu após ser espancado em unidade da Funac em Imperatriz (MA) — Foto:
Reprodução/TV Mirante
Fernando Rian Dutra, de 17 anos, morreu após ser espancado em unidade da Funac em Imperatriz (MA) — Foto:
Reprodução/TV Mirante

Relembre o Caso
O adolescente Fernando Rian Dutra, de 17 anos, morreu após ser espancado dentro de uma unidade da
Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) no bairro Três Poderes, no município de Imperatriz.

De acordo com a Funac, Fernando Rian teria ameaçado outros internados e a situação, causou um atrito entre
os companheiros de cela. Segundo o Ministério Público do Maranhão (MP-MA), o motivo da briga seria uma rixa
entre os adolescentes. A vítima cumpria medida de internação por ato infracional correspondente a homicídio.
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Por decisão judicial, Câmara de SL terá que exonerar servidores
contratados sem concurso

 

Determinação da Vara de Interesses Difusos e Coletivos prevê ainda a nomeação de concursados aprovados em
certame realizado em 2019

Por decisão judicial, Câmara de SL terá que exonerar servidores contratados sem concurso
Ministério Público que entrou com ação, cuja decisão determina nomeação de concursados (Divulgação)
Na última sexta-feira, 28, a Justiça do Maranhão proferiu mais uma decisão a favor dos aprovados no concurso
da Câmara Municipal de São Luís. O certame foi realizado em 2019 e tem vigência até o início do mês de julho.

Em nova ação do Ministério Público, o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Cristiano Simas de Sousa,
determinou que o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), apresente, no
prazo de 30 dias, o efetivo cumprimento dos termos da sentença sob pena de incidência de medidas de força a
serem arbitradas pelo magistrado.

A decisão, que vem pressionando o Parlamento Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital do
certame desde muito antes da atual gestão, determina também que o gestor da Casa comprove a imediata
exoneração dos servidores contratados irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou seja, que não estão
amparados pela Constituição Federal. Além disto, é necessário que a Câmara apresente uma listagem completa
de todos os servidores exonerados, inclusive com ato de publicação oficial, e promove a imediata nomeação dos
candidatos restantes que integram o Cadastro Reserva - ao que parece restam 32 - até completar o total de 114.

A presidência da Casa vem tentando entrar em acordo com o MP para o cumprimento da decisão de forma
assertiva e obedecendo os prazos determinados. Mesmo em pleno período de pandemia, com essa nova
determinação, uma possível demissão em massa não está descartada.
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Inscrições abertas para aula magna da Esmam “Lex e Jus” com o
jurista Eros Grau
 

Aula da Esmam destacará distinções entre legalidade e justiça
O jurista, advogado e professor Eros Roberto Grau, e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é o
convidado da Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) para o próximo evento do Programa de
Aulas Magnas. A transmissão ao vivo, acontecerá no dia 14 de junho, às 19 horas, no Canal do YouTube EAD
ESMAM.

Com tema Lex e Jus, a próxima aula destacará as distinções entre o legal e o justo, ressaltando aspectos das
dimensões legislativa e normativa do Direito, sob o ponto de vista da objetividade da lei e da ética da legalidade.

Podem participar magistrados, servidores do Judiciário, advogados, acadêmicos, professores, além de membros
do Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e demais órgãos do sistema de justiça.

As inscrições gratuitas (com direito a certificado) estão abertas até 11 de junho, pelo sistema acadêmico Tutor
(para magistrados e servidores do TJMA) ou pelo formulário eletrônico que estará disponível na plataforma do
evento (público externo).

Inscrições abertas para aula magna com o jurista Eros Grau
A mesa de abertura, coordenada pelo diretor da ESMAM, desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, será
integrada pelo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo; corregedor-geral de Justiça,
desembargador Paulo Velten Pereira, o governado do Estado do Maranhão, Flávio Dino, além de autoridades
que integram o sistema de justiça.

Palestrante – Eros Roberto Grau é doutor em Direito e Livre Docente pela USP, doutor Honoris Causa da
Université Cergy-Pontoise (França), Université du Havre (França), Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina),
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), foi professor titular da Faculdade de Direito da USP, convidado da Université
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Université de Montpellier I e da Université du Havre.

A série de aulas magnas integra programação comemorativa dos 35 anos da ESMAM –  a ser celebrado em
novembro de 2021. Nos dois primeiros eventos, participaram como convidados, o jurista Carlos Ayres Britto e o
ministro do STJ Gurgel de Faria.
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Município de Paulino Neves terá nova eleição para prefeito

Isso ocorre quando o candidato não é regular e com pedido de registro julgado indeferido

Reprodução

Samartony Martins
Por: Samartony Martins
01 de Junho de 2021
A candidatura, Raimundo de Oliveira Filho, o Raimundinho do Lídio (Republicanos), eleito prefeito do município
de Paulino Neves em 2020, foi cassada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), deu provimento a recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, determinando em sua
sentença a realização de nova eleição para o cargo. A candidatura de Raimundinho do Lídio estava indeferida
com recurso no TSE. Isso ocorre quando o candidato não é regular e com pedido de registro julgado indeferido;
no entanto, havia recurso interposto contra essa decisão e aguardava julgamento pela instância superior.

PUBLICIDADE

Anteriormente à decisão, a justiça eleitoral do Maranhão já havia analisado pelo menos três pedidos de
impugnação contra a candidatura de Raimundinho do Lídio, e considerou a posição do Ministério Público
Eleitoral, que deu parecer favorável à impugnação da candidatura julgada pela Justiça da Comarca de Tutóia.
As ações de Impugnação de Registro de Candidatura consideram que na época Raimundinho estava inelegível,
por conta de processo administrativo disciplinar, onde verificou-se a concessão irregular de benefícios de
natureza previdenciária enquanto Raimundinho atuava como Analista do Seguro Social na Agência do INSS em
Tutóia. Por consequência do ocorrido foi demitido do cargo, o que o enquadrava como ficha suja. A justiça
também considerou o fato de o candidato não ter apresentado toda a documentação necessária à aprovação do
pedido.

A interposição das impugnações da candidatura de Raimundo Lídio foram apresentadas, respectivamente, pelo
Partido Social Cristão (PSC), pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e pela Coligação Para
Continuar Avançando (PSC/Podemos), todos do município de Paulino Neves, como afirma a Justiça Eleitoral da
Comarca de Tutóia.

Vale ressaltar que Raimundinho do Lídio chegou a garantir a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
do Maranhão, mas agora caiu no TSE. A decisão do Moraes é do dia 11 de maio, mas foi publicada apenas nesta
segunda-feira, 31. Nas eleições de 2020, Raimundinho do Lídio, do Republicanos, foi eleito prefeito de Paulino
Neves com 50,02% do votos ao final da apuração. Foram 5.709 votos no total. Raimundinho do Lídio derrotou
Roberto Maués, do PSC, que ficou em segundo lugar com 48,17%. A eleição em Paulino Neves teve 0,47% de
votos brancos, 2,35% nulos e 18,72% abstenções. 

Raimundinho do Lídio tem 46 anos, é solteiro, tem ensino superior completo e declarou ao TSE ocupação de
economista. Tem bens declarados de R$ 330.000,00. E a sua vice-prefeita pela Coligação “Juntos Somos Mais
Fortes”, foi Raimundinha do Sindicato, do PT, 31 anos.  Com a cassação da candidatura do TSE, naufragar o
sonho de Raimundinho do Lídio.
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Servidores sem concurso da Câmara de São Luís serão exonerados
por decisão judicial

Na última sexta-feira (28), após oito anos de disputa judicial, o impasse em torno dos servidores contratados da
Câmara Municipal de São Luís.

Reprodução

Por: Da Redação
01 de Junho de 2021
Na última sexta-feira (28), após oito anos de disputa judicial, o impasse em torno dos servidores contratados da
Câmara Municipal de São Luís (CMSL) ganhou uma nova etapa.

Por força da Ação Civil Pública que foi promovida pelo Ministério Público em 2013, o juiz Cristiano Simas de
Sousa, respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, obriga o Legislativo ludovicense a exonerar
todos os funcionários que estão de forma irregular e que entraram após o dia 05 de outubro de 1988 e a
contratar os concursados.

Com essa decisão, o presidente da Câmara, vereador Osmar Filho (PDT), terá um prazo de 30 dias, para o
cumprir os termos da sentença, sob pena de incidência de medidas de força a serem arbitradas pelo magistrado.

Esta medida vai afetar cerca de 114 funcionários que estão prestando serviços ao longo dos anos e, por
consequência, deve beneficiar os concursados que serão chamados para preencher os postos que deverão ficar
vagos.

“É necessário que a Câmara apresente uma listagem completa de todos os servidores exonerados, inclusive com
ato de publicação oficial, e promova a imediata nomeação dos candidatos restantes que integram o Cadastro
Reserva – ao que parece restam 32 – até completar o total de 114”, diz trecho da sentença.

Em sua decisão, o magistrado obriga o Parlamento Municipal a cumprir todos os itens e os prazos do edital do
certame desde muito antes da atual gestão, foi também determinado que o gestor da Casa comprove a imediata
exoneração dos servidores contratados irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou seja, que não estão
amparados pela Constituição Federal.

Cronologia do caso
Esta disputa judicial que pede a exoneração, vem ocorrendo desde o ano de 2013, em decorrência de um acordo
homologado pelo juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ainda sob a gestão anterior, em provocação
feita pelo Parquet.

Na época, foi realizado o concurso público e o desligamento de servidores eventualmente contratados sem
concurso público. Em 2019, após a homologação do concurso público, o mesmo magistrado relatou a decisão
determinando a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, vinculando ao desligamento de



servidores contratados ilegalmente após 5.10.1988.

Feita nomeação dos primeiros servidores efetivos e feito um desligamento em 2019, o restante das nomeações
ocorreriam em 2020 (março e maio), porém, com os efeitos da pandemia que assolou repentinamente o Brasil
naquele ano, as nomeações e eventuais desligamentos, foram suspensos pela Gestão.

Passado o período crítico, as nomeação voltaram novamente para todos os candidatos aprovados dentro do
número de vagas ainda em 2020. Em 2021, mais precisamente em janeiro, o MP mesmo tendo acompanhado
todas as fases do Certame, desde a divulgação do edital em 2018, promoveu o ajuizamento da Ação Civil Pública
nº. 0803808-89.2021.8.10.0001, que resultou no acordo aprovado novamente pelo juízo da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, do qual o Legislativo, juntamente com a Fundação Sousândrade (FSADU), responsável pelo
Concurso, realizaria heteroidentificação de candidatos classificados para as vagas reservadas para Pretos e
Pardos, fazendo com que esses fossem incluídos em uma nova nomeação para vagas disponíveis, após a
desistência de candidatos convocados anteriormente para nomeação.

Cumprida essa exigência ainda no mês de maio deste ano, conforme decisão homologatória, a Câmara solicitou
ao IPAM, órgão responsável pela realização dos exames admissionais dos servidores efetivos, cronograma para
nova convocação de candidatos, fase em que se aguarda a resposta oficial do IPAM com o calendário ainda para
início deste mês de junho.
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Em Barra do Corda, Polícia Civil prende homem por estupro , lesão
corporal e ameaça contra ex-namorada
 

 

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio da Delegacia Especializada da Mulher de Barra do Corda/MA,
pertencente a 15ª DRBC, deu cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela Segunda Vara da
Comarca de Barra do Corda em desfavor de E.S.S pelas infrações penais de estupro, lesão corporal e ameaça,
praticadas no contexto de violência doméstica contra a ex-namorada.

No dia 16/05/2021, a vítima foi obrigada a consumir droga, do tipo "crack", além de ter sido agredida e
estuprada pelo agressor, que não satisfeito com os crimes cometidos, ameaçou divulgar fotos íntimas dela nas
redes sociais.

Os policiais civis da Delegacia da Mulher de Barra do Corda deram cumprimento ao mandado de prisão
preventiva e encaminharam o preso à Unidade Prisional de Barra do Corda, onde ficará a disposição da Justiça.
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Mutirão criminal destina R$ 140 mil para instituições e polícias de
Balsas
 

 

Um mutirão de audiências criminais resultou na arrecadação de R$ 140.70,38 em valores pagos pelos acusados
da prática de crimes de pouca gravidade, sem uso de violência ou grave ameaça, que negociaram acordos de
não persecução penal na 4ª Vara do Judiciário de Balsas, em parceria com o Ministério Público e Defensoria
Pública.

Foram realizadas 105 audiências - presenciais e virtuais – no período de 25 a 28 de maio, presididas pelo juiz
Douglas Lima da Guia, titular da 4ª Vara, com a participação do promotor de Justiça, Tiago Carvalho Rohrr (5ª
promotoria de Balsas), do defensor Público Samuel Zacarias e da estagiária, Karoline Queiroz.

Parte dos valores pagos pelos réus foi utilizada na aquisição de alimentos, produtos de higiene pessoal e
limpeza, móveis, eletrodomésticos, colchões, fraldas geriátricas, ar-condicionado, computadores, celulares, e TV
para o Lar São Vicente de Paulo, Casa Abrigo Recanto Amigo e conselhos tutelares de Fortaleza dos Nogueiras,
Tasso Fragoso e Nova Colinas. 

Outra parte dos recursos foi destinada ao pagamento de obras de pintura e reforma e fornecimento de
equipamentos de informática, equipagens, e instrumentos para uso da Guarda Municipal, 11ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, 4º Batalhão da Polícia Militar, Equipe de Força Tática, Esquadrão Águia, Polícia
Rodoviária Federal e Instituto Médico Legal (IML).

ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi instituído pela Lei 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") que permite
ao investigado não reincidente no crime, que tenha confessado a prática de infração penal sem violência ou
grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o pagamento de pena de prestação pecuniária a
entidade pública ou de interesse social, dentre outras opções.

A pena de prestação pecuniária é estipulada conforme o Código Penal, em benefício de entidade pública ou de
interesse social, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
que foram lesados pelo delito.

O acordo é firmado pelo Ministério Público, investigado e seu defensor. Na audiência criminal, o juiz ouve o
investigado e analisa a legalidade, a adequação e a voluntariedade do acordo e decide pela sua confirmação ou
recusa. Caso seja homologado e cumprido integralmente o acordo, o juiz decreta a extinção da punibilidade.
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BALSAS - Acordos de não persecução geram mais de R$ 140 mil em
doações
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Realizado no período de 25 a 28 de maio pela Comarca de Balsas, o mutirão de acordos de não persecução
penal promoveu 105 audiências - presenciais e virtuais -, resultando na arrecadação de R$ 140.70,38 em
valores pagos pelos indiciados que praticaram crimes de pouca gravidade, sem uso de violência ou grave
ameaça.

O mutirão é fruto de uma parceria entre a 5ª Promotoria de Justiça, o Juízo de Direito da 4ª Vara do Judiciário e
a Defensoria Pública da Comarca de Balsas.

Participaram do mutirão o promotor de justiça Tiago Carvalho Rohrr, titular da 5ª Promotoria de Balsas, o juiz
Douglas Lima da Guia, titular da 4ª Vara, e os defensores públicos Samuel Zacarias e Elane Maria Carvalho
Ferreira.

Parte dos valores pagos pelos réus foi utilizada na aquisição de alimentos, produtos de higiene pessoal e
limpeza, móveis, eletrodomésticos (aparelhos de ar-condicionado, televisões), colchões, fraldas geriátricas,
computadores e celulares, destinados para o Lar São Vicente de Paulo, ONG Casa das Marias, Casa Abrigo
Recanto Amigo e conselhos tutelares.

Outra parte dos recursos foi destinada ao pagamento de obras de pintura, reforma e fornecimento de
equipamentos de informática, equipagens e instrumentos para uso da Guarda Municipal, 11ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, 4º Batalhão da Polícia Militar, Equipe de Força Tática, Esquadrão Águia, Polícia
Rodoviária Federal e Instituto Médico Legal (IML).
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Uma empresa que aceitou a devolução de uma mercadoria vendida e estornou o valor pago pelo consumidor
não tem o dever de indenizar. Dessa forma entendeu uma sentença do 7º Juizado Especial Cível e das Relações
de Consumo de São Luís, resultado de ação que teve como partes requeridas as empresas Mercado Livre.Com
 e Tuka's Motos Comércio Ltda. No processo, o autor relata que adquiriu um pneu para sua motocicleta, por
meio do site do Mercado Livre, e junto à empresa Tuka's Motos, em março de 2020. 

Afirma ter optado pelo pneu original, por questão de segurança, e que, antes de comprar, perguntou o ano de
fabricação do pneu e o vendedor informou que era 2018. Então, efetuou compra do pneu traseiro, que custou
R$ 1.429,01, pagos em quatro prestações no cartão de crédito. Segue narrando que, quando o produto chegou,
constatou que tinha sido fabricado em 2016, e não em 2018, como constava na oferta dos requeridos, e pelo
fato de os pneus perderem sua aderência em cinco anos, entrou em contato com os réus e comunicou o erro na
data de fabricação, com intuito de que o produto pudesse ser substituído por outro que atendesse a oferta. 

Com não houve resposta, teve que devolver o pneu e, após a devolução, recebeu estorno integral do valor da
compra, mas teve que passar mais três meses pagando as parcelas do cartão para poder ter crédito novamente
disponível para comprar outro pneu que fosse fabricado em data mais recente. Diante disso, pleiteou a
condenação da demandada em indenização por danos morais no importe de 5 mil reais. Em contestação, o
primeiro requerido alega que toda a negociação foi realizada com a loja Tuka's Motos, devendo esta ser
responsabilizada por eventual falha.

Já a loja de motos sustentou que o dano moral alegado pelo autor teria se concretizado pela espera por três
meses para aquisição de novo pneu, já que teve de aguardar o fim de todas as parcelas anteriormente
assumidas. Entretanto, tendo recebido integralmente e à vista o estorno pelas rés do integral valor
anteriormente assumido, poderia o autor, então, ter comprado o novo produto que almejava à vista, ou, em
segunda hipótese, quitado à vista as parcelas vincendas do seu cartão através de antecipação.

AUTOR SEM RAZÃO

"Importa salientar que, sendo o autor consumidor dos serviços prestados pela demandada, não há dúvidas de
que se aplica ao caso ora sub judice o Código de Defesa do Consumidor (...) Pois bem. Após análise detida do
conjunto de provas, entende-se que o pedido do autor não merece acolhimento (...) Primeiramente, verifica-se
que, embora tenha havido uma informação errada pelo vendedor, quanto à data de fabricação do produto,
trata-se de erro corriqueiro, comum às relações comerciais, que não significa falha grave na prestação de
serviço", pondera a sentença.

Continua narrando que, após constatado o equívoco, o autor pôde devolver o produto e teve estornado o valor
pago. "Significa dizer, portanto, que o autor não teve diminuição de seu patrimônio, e que a situação foi
resolvida com presteza (...) Já a alegação de que teve que esperar três meses para comprar um novo pneu é



completamente descabida, pois se o próprio autor confirma que recebeu o estorno integral, poderia ter
adquirido um novo pneu à vista, caso não tivesse limite para fazer a compra parcelada", destaca.

A Justiça verificou que o demandante sequer demonstrou a suposta ausência de limite para compra em seu
cartão. "Que seja esclarecido então que não é qualquer descumprimento contratual que gera o dever de
indeniza (...) Cabe ao alegante demonstrar minimamente a situação excepcional, de abalo a sua honra, moral,
etc., o que não ocorreu neste caso", finalizou a sentença, decidindo por não acolher os pedidos do autor.
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O Governo do Maranhão segue trabalhando para garantir mais dignidade e maior qualidade de vida para a
população. Em São Luís, a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) está realizando obras de
reforma no Residencial Camboa. Os serviços em execução envolvem as áreas comuns internas e externas,
quadra poliesportiva e área de vivência.  

O empreendimento habitacional, que integra o PAC Rio anil, beneficiou cerca de 300 famílias que, antes,
moravam em palafitas e que mudaram para apartamentos, perto do Centro da cidade, com segurança, luz, água
e lazer.

No local, as equipes seguem avançando com a pintura das fachadas dos prédios. As cores e design das pinturas
foram escolhidos pelos moradores representantes de cada bloco do residencial. 

Márcio Jerry, secretário das Cidades, destacou que a iniciativa segue determinação do governador Flávio Dino.
"Em atendimento à demanda da comunidade e assegurando, desta maneira, melhoria nas condições de vida de
todos, estamos executando a reforma. O que é muito importante também é que está sendo utilizada mão de
obra da comunidade, gerando trabalho e renda na localidade".

"Essa reforma no residencial vai trazer grandes benefícios para nossa comunidade, principalmente no que se
refere à nossa área de lazer. Agradecemos ao secretário pela sensibilidade e o compromisso de promover
melhorias para as famílias de baixa renda e somando para o bem coletivo", disse Hudson Silva, liderança do
residencial Camboa.

Regularização Fundiária

No dia 13 de maio, o secretário de Estado das Cidades, Márcio Jerry, assinou, o Termo de Cooperação Técnica
com a União, Prefeitura de São Luís, Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) e a 1ª Zona de
Registro de Imóveis de São Luís, para fins de regularização fundiária no Residencial Camboa. O acordo
beneficiará 290 famílias dessa comunidade com documentos definitivos de propriedade.

PAC Rio Anil

O PAC Rio Anil é um projeto de transformação social que está urbanizando toda a região situada à margem
esquerda da Avenida Jackson Lago, antiga IV Centenário, que abrange os bairros Camboa, Liberdade, Fé em
Deus e Alemanha. 

As intervenções, de coordenação da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), são
nas áreas da saúde, educação, segurança, saneamento básico e infraestrutura.  Além das obras de urbanização,
estão executando a reforma dos residenciais Camboa e Jackson Lago, no bairro Fé em Deus.
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UMF do TJMA realiza inspeção nas unidades prisionais de Bacabal,
Colinas, São João dos Patos e Bacabal
 

 

A Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão
(UMF/TJMA) – coordenada pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva – realizou inspeção ordinária nas
unidades prisionais de Bacabal (UPR e APAC), Colinas (UPR) e São João dos Patos (UPR), no período de 24 a 28
de maio.

A inspeção foi conduzida pelo juiz coordenador substituto da UMF, Marcelo Silva Moreira, acompanhado do
chefe da Divisão Estrutural Técnica, Dalton Melo; além do secretário Administrativo Willame Silveira. 

 "O objetivo dessas inspeções é buscar padronização nas unidades, maior dignidade daqueles que cumprem
penas e melhores condições de trabalho aos servidores", disse o juiz coordenador substituto da UMF, Marcelo
Silva Moreira.
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IMPERATRIZ - MPMA consegue condenação de réu que matou
adolescente na Funac
 

 

O Ministério Público do Maranhão conseguiu a condenação de Bruno Serafim Moreira Lima, que liderou um
motim na Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), no município de Imperatriz, em janeiro de 2020,
levando à morte um adolescente de 16 anos.

Realizado na última quarta, 26, o Tribunal do Júri sentenciou Bruno a 14 anos de prisão. Na época em que
cometeu o crime, ele tinha 19 anos. Atuou na acusação a titular da 8ª Promotoria de Justiça Criminal de
Imperatriz, Paloma Ribeiro Gonçalves.

De acordo com a investigação, a vítima passava por um dos corredores da Funac quando sofreu ataques de
Bruno e de mais cinco internos.

O condenado era o líder do motim e, por isso, foi denunciado e processado por corrupção de menores e
homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da
vítima.

Ainda conforme a apuração, monitores tentaram separar a briga, mas não conseguiram. A vítima foi levada ao
hospital ainda com vida, mas faleceu por conta das lesões. O condenado já se encontra em reclusão na Unidade
Prisional de Imperatriz e aguarda o cumprimento da sentença.

Sobre a sentença, a promotora de justiça Paloma Ribeiro Gonçalves comentou que a condenação foi justa e
célere, porque mesmo diante das limitações impostas pela pandemia entre a ocorrência do fato e o julgamento
transcorreu pouco mais de um ano.
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SÃO LUÍS - Mantida obrigação de transparência sobre operações
urbanas

 

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, no último dia 27, uma apelação feita pela Prefeitura de São
Luís contra decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que condenou, em 8 de maio de 2020,
o Município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência, todos os pareceres urbanísticos e econômicos
de operações urbanas, aprovados entre os anos de 2004 a 2016.

A decisão atendeu a uma Ação Civil Pública proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís.

O recurso apresentado pelo Município foi negado por unanimidade pelos integrantes da 2ª Câmara Cível, que
seguiram o entendimento da relatora, desembargadora Nelma Sarney. No relatório, a desembargadora explica
que, embora a questão tenha sido regulamentada pelo Estatuto das Cidades (lei n° 10.257/2001), a Prefeitura
de São Luís continuava se baseando em legislação municipal anterior (lei municipal n° 3.254/1992), "mesmo
estando em discordância com a lei federal posterior".

Ainda de acordo com a decisão, a "sentença recorrida nada mais fez do que fazer valer os dispositivos
constitucionais e legais que regem a matéria".

ENTENDA O CASO

A sentença de 8 de maio de 2020 condenou o Município de São Luís a publicar, no Portal da Transparência,
todos os pareceres urbanísticos e econômicos de operações urbanas, aprovados entre os anos de 2004 a 2016.
O Município também deveria apresentar os termos de compromisso firmados e seus respectivos termos de
quitação, relativos às referidas operações, do mesmo período. Devido à pandemia do coronavírus, o prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação foi de seis meses.

O Município está obrigado, também, a abrir conta bancária específica, divulgada em portal de transparência,
para o recolhimento de recursos de operações urbanas e a promover o levantamento de todas as contrapartidas
pagas em dinheiro e que não foram depositadas em conta, entre os anos de 2004 a 2016, transferindo-as para a
referida conta. O prazo para cumprimento desta obrigação foi de 120 dias.

Outra determinação refere-se à disponibilização no portal de todas as informações sobre a captação dos
recursos destinados a operações urbanas. A administração municipal deve, ainda, abster-se de aprovar as
referidas operações sem a existência da conta bancária específica.



Em caso de descumprimento das obrigações, foi fixado pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil.

OPERAÇÕES URBANAS

Como forma de contrapartida ao direito de construir acima do limite permitido (Outorga Onerosa do Direito de
Construir), as operações urbanas são um instrumento de transformação estrutural de uma área da cidade,
promovida por meio da parceria entre o Poder Público e o investimento privado.

A Lei Municipal nº 3.254/1992, que regula a operação urbana em São Luís e é anterior ao Estatuto da Cidade,
prevê a possibilidade de que a contrapartida seja paga por meio de obras.

De acordo com a lei, os particulares beneficiados pelas modificações dos índices urbanísticos restituem estes
privilégios ao Município por meio da construção de equipamentos de interesse social (escolas, creches,
mercados, hospitais etc.) ou habitações de interesse social.

Também pode se constituir por meio da implementação de infraestrutura (ruas, áreas verdes, redes de água, luz,
esgoto e telefonia), construção e recuperação do patrimônio público ou com o pagamento em dinheiro.

IRREGULARIDADES

De acordo com o MPMA, o Município de São Luís deixou de realizar a publicidade necessária e de assegurar o
uso devido de recursos provenientes da contrapartida do direito de construir, captados nos exercícios
financeiros de 2004 e 2005.

Tais fatos foram constatados em auditorias solicitadas pelo Ministério Público e realizadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE), para instruir o inquérito civil nº123/2010.

Continue lendo
em: https://omaranhense.com/sao-luis-mantida-obrigacao-de-transparencia-sobre-operacoes-urbanas/


