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Deputada Mical Damasceno repudia decisão que exclui a Bíblia
Sagrada para a remição da leitura

A Deputada Mical Damasceno é autora do Projeto de Lei que foi sancionado pelo Governador do Estado do
Maranhão (Lei nº11.325/2020) que insere a Bíblia no acervo das penitenciárias, presídios e instituições penais
para o Instituto da Remição pela Leitura.

Ocorre que o Ministério Público adentrou à justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade alegando que
a referida lei fere o Estado Laico. A ação foi acatada pelo Tribunal de Justiça, por decisão do desembargador
José Jorge Figueiredo dos Anjos, que suspendeu liminarmente os efeitos da citada lei.

A decisão causou revolta em muitos cristãos, e a Deputada manifestou em suas redes sociais seu repúdio ao fato
ocorrido: “De maneira alguma cito a obrigatoriedade da leitura e nem desrespeito a liberdade religiosa de
qualquer indivíduo. Mesmo assim, o Ministério Público insiste na proibição do Livro Sagrado no interior do
cárcere. Desconheço quaisquer outros escritos que sirvam de eficaz transformação interior e de ressocialização
como a Palavra Divina. Querem amordaçar o Cristão do debate político, evocam a laicidade de forma totalmente
equivocada, mas na verdade o que buscam é o chamado “Laicismo, estado ateu”, mas Deus nos colocou aqui
para ser a voz do seu povo e nós não nos calaremos diante desses ataques”, declarou a Parlamentar.
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Sagrada de presídios para remição pela leitura

A Deputada Mical Damasceno é autora do Projeto de Lei que foi sancionado pelo Governador do Estado do
Maranhão (Lei nº11.325/2020) que insere a Bíblia no acervo das penitenciárias, presídios e instituições penais
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A decisão causou revolta em muitos cristãos, e a Deputada manifestou em suas redes sociais seu repúdio ao fato
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Tribunal de Justiça condena o ex-prefeito Luiz Gonzaga do
Município de Itaipava do Grajaú

Gonzaga deixou de prestar contas em relação a dois convênios firmados com o governo do estado. Mesmo após
notificado, não apresentou documentação que atestasse a regularidade das despesas.

Em julgamento estendido de apelação cível, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
votou de forma favorável ao recurso do Ministério Público do Estado (MP/MA), reformando sentença de
primeira instância, para condenar o ex-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos Barros, do município de Itaipava do
Grajaú, nas sanções de: reparação integral do dano; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos;
pagamento de multa civil, no valor correspondente a dez vezes o valor da remuneração que recebeu à época,
enquanto exercia o cargo; e proibição de contratar com o Poder Público, também pelo prazo de três anos.

O entendimento do voto vencedor foi de que o ex-gestor deixou de prestar contas em relação a dois convênios
firmados com secretarias do Estado, mesmo após notificado, e, em outros, além de não prestar as contas no
prazo, ainda o fez de forma irregular, não apresentando documentação que atestasse a regularidade das
despesas.

O município ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa contra o ex-prefeito, alegando ausência de
prestação de contas de diversos convênios celebrados com a então denominada Secretaria de Estado das
Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infraestrutura e com a Secretaria de Estado da Saúde, que
teria resultado na situação de inadimplência do município, impossibilitando-o de celebrar novos convênios.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o ato de
improbidade imputado na inicial não foi comprovado. O Ministério Público apelou ao TJMA.

VOTO

Em seu voto, o desembargador José Jorge Figueiredo verificou, nos autos, como devidamente comprovada a
ocorrência de atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11, inciso VI da Lei n.° 8.429/1992.

Inicialmente, o desembargador registrou que a alegada ausência de prestação de contas foi relativa a nove
convênios firmados com a Secid e um com a Secretaria de Saúde.

Prossegue o magistrado, dizendo que, oficiada para prestar informações acerca do resultado da prestação de
contas do Convênio n.° 588/2006, a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que não houve prestação de
contas final pela parte que fez o convênio, mesmo após notificada para tal fim, tendo sido exauridas todas as
providências administrativas e que foi instaurada Tomada de Contas Especial.

O desembargador José Jorge Figueiredo disse que, por sua vez, a Secid informou que os convênios com ela
celebrados passaram à jurisdição e responsabilidade da Sinfra, que, por meio do despacho, noticiou que as
Prestações de Contas dos convênios números 382/2007, 518/2007, 519/2007, 458/2007, 530/2007, 464/2008,



465/2008 e 460/2008 estão irregulares, conforme documento anexado aos autos, bem como que em relação ao
Convênio n.° 041/2007 foi instaurada Tomada de Contas e encaminhada ao TCE em julho de 2017.

José Jorge destacou que, conforme dispõe o artigo 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA),
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

No caso, o desembargador entendeu como devidamente comprovado que o apelado deixou de prestar contas em
relação a dois convênios: 041/2007-SECID e 588/2008-SES, mesmo após notificado para fazê-lo, tendo sido
instauradas tomadas de contas especiais e que, quanto aos demais convênios apontados na inicial, o apelado,
além de não prestar as contas no prazo, ainda o fez de forma irregular, não apresentando documentação que
atestasse a regularidade das despesas.

O magistrado frisou que é dever do apelado, na qualidade de ex-gestor municipal, prestar contas no tempo e
forma devidos, sob pena de incorrer em falta funcional por deixar de praticar ou retardar ato de ofício, o que
configura ato de improbidade descrito no artigo 11, inciso VI, da Lei n.° 8.429/1992.

O desembargador entendeu que as circunstâncias do caso demonstram a existência do elemento subjetivo dolo
por parte do apelado, pois agiu dirigido ao fim de se furtar de suas obrigações, ora não apresentando a
prestação de contas, mesmo quando notificado para assim proceder, ora apresentando fora do prazo, após dois
anos do prazo final.

De acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o desembargador José Jorge Figueiredo deu
provimento ao recurso do MP/MA, para reformar a sentença e condenar o ex-prefeito nas sanções do artigo 12,
inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Convocados para o julgamento estendido, os desembargadores Marcelino Everton e Jaime Ferreira de Araújo
concordaram com o entendimento do desembargador José Jorge Figueiredo.
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Justiça: criança terá continuidade de Tratamento Fora de Domicílio

Paciente portadora de epilepsia terá acompanhamento médico em clínica na cidade de Teresina

SÃO LUÍS - O Poder Judiciário em Buriticupu confirmou decisão liminar na qual determina que o Município dê
continuidade ao tratamento de uma criança portadora de epilepsia. De acordo com a sentença, deverá o
Município manter as medidas necessárias no sentido de viabilizar ao autor o Tratamento Fora de Domicílio -
TFD. Na ação, o requerente, representado pela mãe, alega ser portador de “Crises Epiléticas Focais”, devendo
ser reavaliado a cada seis meses, e que durante 7 anos realizou acompanhamento na clínica Lucídio Portela na
cidade de Teresina, pois anteriormente a especialidade de Neuropediatria não era oferecida pelo Estado do
Maranhão.

Segue o autor afirmando que, atualmente, já existe especialista em Neuropediatria no Estado do Maranhão, e
em decorrência disso, o município requerido se nega a conceder o TFD para o requerente se deslocar até a
cidade de Teresina. Narra, ainda, que seu problema neurológico é grave, tendo em vista que sofre crises
convulsivas epiléticas com frequência, e em decorrência das crises, fica paralisada e sofre desmaios quase que
diariamente, e sendo assim, não pode ter seu tratamento interrompido ou alterado de forma brusca.

"Aduz, também, que a médica que já realiza acompanhamento da criança agendou retorno para acompanhar os
resultados dos medicamentos receitados, e, por esta razão, não se pode a medicação ser suspensa ou alterada,
de modo a causar prejuízos a criança, devendo a mesma ser submetida a uma última consulta na cidade de
Teresina para que seja realizada de forma correta o encaminhamento para outro médico no Estado do
Maranhão, todavia, o município requerido vem se negando a concessão do TFD para o requerente", destaca a
ação. frente a isso, requereu na Justiça a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida
providenciasse a concessão imediata do TFD interestadual para tratamento no Clínica Lucídio Portela na cidade
de Teresina, bem como ajuda de custo para hospedagem e alimentação, garantindo o acompanhamento de sua
genitora, considerando o quadro clínico da criança.

Direito à saúde

"Da análise do processo, verifica-se a comprovação da situação do paciente através dos receituários médicos
indicativos. Trata-se, na realidade, de uma questão que põe em cheque a própria dignidade do ser humano, que
é o nosso valor constitucional supremo e que impõe ao Estado um dever, denominado de mínimo existencial,
que é conceituado pela doutrina especializada como o conjunto de bens e utilidades indispensáveis a uma vida
humana digna. Abrange os direitos a saúde, educação e moradia. Assim, fica extreme de dúvidas de que o
direito a saúde é decorrência desse princípio, estando estampado na Constituição Federal de 1988", sustenta a
sentença, frisando que o Estado, em qualquer das esferas de governo, tem o dever de assegurar a todos os
cidadãos, indistintamente, o direito à saúde e que as questões financeiras e econômicas não podem ser
obstáculo intransponível para o custeio do tratamento da requerente, devendo o ente demandado exercer sua
função social no caso concreto.

Para a Justiça, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. "Ante o exposto, deve-se ratificar a decisão de tutela



antecipada, quando se aplica o efeito pretendido antes do final do processo, e julgar procedente o pedido da
parte autora, determinando que o Município de Buriticupu adote as medidas necessárias para que seja
efetivamente disponibilizado ao autor a concessão de Tratamento Fora de Domicílio Interestadual, abrangendo
ajuda de custo com hospedagem e alimentação, sendo necessária a garantia da acompanhante (mãe da parte
Assistida), tendo em vista o quadro clínico da mesma", finaliza a sentença
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Justiça confirma continuidade de tratamento de criança através de
Tratamento Fora de Domicílio
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"Aduz, também, que a médica que já realiza acompanhamento da criança agendou retorno para acompanhar os
resultados dos medicamentos receitados, e, por esta razão, não se pode a medicação ser suspensa ou alterada,
de modo a causar prejuízos a criança, devendo a mesma ser submetida a uma última consulta na cidade de
Teresina para que seja realizada de forma correta o encaminhamento para outro médico no Estado do
Maranhão, todavia, o município requerido vem se negando a concessão do TFD para o requerente", destaca a
ação. frente a isso, requereu na Justiça a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida
providenciasse a concessão imediata do TFD interestadual para tratamento no Clínica Lucídio Portela na cidade
de Teresina, bem como ajuda de custo para hospedagem e alimentação, garantindo o acompanhamento de sua
genitora, considerando o quadro clínico da criança.

DIREITO À SAÚDE

"Da análise do processo, verifica-se a comprovação da situação do paciente através dos receituários médicos
indicativos. Trata-se, na realidade, de uma questão que põe em cheque a própria dignidade do ser humano, que
é o nosso valor constitucional supremo e que impõe ao Estado um dever, denominado de mínimo existencial,
que é conceituado pela doutrina especializada como o conjunto de bens e utilidades indispensáveis a uma vida
humana digna. Abrange os direitos a saúde, educação e moradia. Assim, fica extreme de dúvidas de que o
direito a saúde é decorrência desse princípio, estando estampado na Constituição Federal de 1988", sustenta a
sentença, frisando que o Estado, em qualquer das esferas de governo, tem o dever de assegurar a todos os
cidadãos, indistintamente, o direito à saúde e que as questões financeiras e econômicas não podem ser
obstáculo intransponível para o custeio do tratamento da requerente, devendo o ente demandado exercer sua
função social no caso concreto.

Para a Justiça, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. "Ante o exposto, deve-se ratificar a decisão de tutela
antecipada, quando se aplica o efeito pretendido antes do final do processo, e julgar procedente o pedido da
parte autora, determinando que o Município de Buriticupu adote as medidas necessárias para que seja



efetivamente disponibilizado ao autor a concessão de Tratamento Fora de Domicílio Interestadual, abrangendo
ajuda de custo com hospedagem e alimentação, sendo necessária a garantia da acompanhante (mãe da parte
Assistida), tendo em vista o quadro clínico da mesma", finaliza a sentença.


