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Em sentença datada dessa segunda-feira, 02, a juíza Elaile Silva Carvalho, titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas, condenou o ex-prefeito do Município, Jonas Demito, além de Iranil Botelho Moreira e José Maria Dias
Martins – ex-integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura – a, respectivamente, duas penas de
prestação pecuniária de R$ 50 mil e multa de 97 dias-multa (ex-prefeito) e duas penas de prestação pecuniária
de R$ 10 mil e 97 dias-multa (integrantes da CPL). Na sentença, a magistrada determina ainda a suspensão dos
direitos políticos dos réus enquanto durarem os efeitos da condenação. Os réus têm o direito de recorrer em
liberdade.

A sentença judicial atende à Ação Penal interposta pelo Ministério Público contra os réus em virtude de
irregularidades constatadas no processo licitatório nº 02/2001 CPL para a contratação de firma, empresa ou
cooperativa especializada em execução de serviços de limpeza e higienização, lavanderia, jardinagem,
telefonia  e outros no Matadouro Municipal.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPE, a anulação do ato que determinava a abertura das propostas,
designada para o dia 25 de janeiro de 2002, às 10h, na sala da CPL. A contratação, pelo então prefeito Jonas
Demito, da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos - COTRABA, antes da realização da licitação também é
ressaltada pelo autor da ação. Consta dos autos que a contratação da empresa data do dia 01/12/2001, portanto
antes de ser realizada a licitação.

Fraude no processo licitatório – Em suas considerações, a juíza destaca o fato dos denunciados não haverem
juntado aos autos nenhum dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes. De acordo com a
magistrada, o único documento que aparece é o Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Administração do Governo da Bahia às empresas MISERV e COTRABA, "emitida em 03/10/2001, portanto, em
data posterior à sessão de recebimento e abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços, realizada
em 20/07/2001. Não se pode chegar a outra conclusão senão que os documentos foram juntados
posteriormente", frisa a magistrada.

"Compulsando os autos, constata-se que todas as três firmas escolhidas para participar do certame eram do
Estado da Bahia, Estado este que nem possui fronteira com o Maranhão", acrescenta.

A titular da 1ª Vara de Balsas ressalta ainda as divergências entre os prazos de vigência do contrato
estabelecido na Carta Convite nº 21/2001 (de 12 (doze meses, com previsão de início em fevereiro de 2002), e
na minuta do contrato anexo à Carta Convite (duração mensal, com início em 1º de agosto, e podendo ser
prorrogado). Diz a juíza: "a existência de prazos conflitantes entre a Carta Convite e a minuta do contrato
pressupõe a ausência ou ineficiência de uma análise de assessoria técnico-jurídica da Prefeitura, contrariando o



que é estabelecido no art. 38, VI,  parágrafo único, da Lei nº 8.666/93".

Para a magistrada, "a fraude no processo licitatório ainda pode ser comprovada através da própria minuta
juntada aos autos do contrato anexado à Carta Convite, onde já existe o nome da COTRABA, vencedora do
processo licitatório. Isso bem antes da abertura da sessão de licitação", observa, ressaltando ainda a omissão de
cláusulas indispensáveis a qualquer contrato administrativo na referida minuta.

Reportando-se ao depoimento de testemunhas, a juíza afirma que todas confirmaram com riquezas de detalhes
todos os fatos declinados na inicial e confirmaram que os réus foram os autores dos crimes apontados.
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O blog do Carlinhos foi informado que um vereador de Pedreiras (MA) está com os bolsos mais cheios
do que de costume. (Bom para ele, ainda mais em ano eleitoral!). O motivo da abastança é que ele
ganhou indenização em um processo judicial. Segundo as informações, o vereador (que não vamos
identificá-lo, porque a ação corre em segredo de justiça) processou por danos morais um desafeto. O
desafeto é um cidadão bem conhecido de Pedreiras, inclusive, já foi vereador; ele usou seu perfil do
facebook para fazer críticas e denúncias contra o vereador, porém, sem apresentar provas. Acabou
processado e, na audiência, o juiz local deu ganho da causa ao vereador. O ex-vereador reconheceu o
erro, aceitou a derrota na justiça, mas sugeriu que o valor da indenização fosse transformado em
cestas básicas para doar à população carente de Pedreiras. "De jeito nenhum. Quero que você me
pague o que foi condenado a pagar e eu farei as ações sociais que achar convenientes com o dinheiro",
recusou o vereador. A justiça permitiu que a indenização fosse parcelada, em decorrência do volume de
dinheiro. Entretanto, já no primeiro mês, a parcela foi paga em atraso e, ele teve que pagar um juro
alto; depois disso, ele tem pago em dia as cinco parcelas restantes. Oh,Pedreiras de açúcar, meu povo,
nunca para de ter novidades!!! 
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Em sentença datada dessa segunda-feira, 02, a juíza Elaile Silva Carvalho, titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas, condenou o ex-prefeito do Município, Jonas Demito, além de Iranil Botelho Moreira e José Maria Dias
Martins – ex-integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura – a, respectivamente, duas penas
de prestação pecuniária de R$ 50 mil e multa de 97 dias-multa (ex-prefeito) e duas penas de prestação
pecuniária de R$ 10 mil e 97 dias-multa (integrantes da CPL). Na sentença, a magistrada determina ainda a
suspensão dos direitos políticos dos réus enquanto durarem os efeitos da condenação. Os réus têm o direito de
recorrer em liberdade.

A sentença judicial atende à Ação Penal interposta pelo Ministério Público contra os réus em virtude de
irregularidades constatadas no processo licitatório nº 02/2001 CPL para a contratação de firma, empresa ou
cooperativa especializada em execução de serviços de limpeza e higienização, lavanderia, jardinagem, telefonia
e outros no Matadouro Municipal.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPE, a anulação do ato que determinava a abertura das propostas,
designada para o dia 25 de janeiro de 2002, às 10h, na sala da CPL. A contratação, pelo então prefeito Jonas
Demito, da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos - COTRABA, antes da realização da licitação também é
ressaltada pelo autor da ação. Consta dos autos que a contratação da empresa data do dia 01/12/2001, portanto
antes de ser realizada a licitação.

Fraude no processo licitatório – Em suas considerações, a juíza destaca o fato dos denunciados não haverem
juntado aos autos nenhum dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes. De acordo com a
magistrada, o único documento que aparece é o Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Administração do Governo da Bahia às empresas MISERV e COTRABA, "emitida em 03/10/2001, portanto, em
data posterior à sessão de recebimento e abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços, realizada
em 20/07/2001. Não se pode chegar a outra conclusão senão que os documentos foram juntados
posteriormente", frisa a magistrada.

"Compulsando os autos, constata-se que todas as três firmas escolhidas para participar do certame eram do
Estado da Bahia, Estado este que nem possui fronteira com o Maranhão", acrescenta.

A titular da 1ª Vara de Balsas ressalta ainda as divergências entre os prazos de vigência do contrato
estabelecido na Carta Convite nº 21/2001 (de 12 (doze meses, com previsão de início em fevereiro de 2002), e
na minuta do contrato anexo à Carta Convite (duração mensal, com início em 1º de agosto, e podendo ser
prorrogado). Diz a juíza: "a existência de prazos conflitantes entre a Carta Convite e a minuta do contrato



pressupõe a ausência ou ineficiência de uma análise de assessoria técnico-jurídica da Prefeitura, contrariando o
que é estabelecido no art. 38, VI, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93".

Para a magistrada, "a fraude no processo licitatório ainda pode ser comprovada através da própria minuta
juntada aos autos do contrato anexado à Carta Convite, onde já existe o nome da COTRABA, vencedora do
processo licitatório. Isso bem antes da abertura da sessão de licitação", observa, ressaltando ainda a omissão de
cláusulas indispensáveis a qualquer contrato administrativo na referida minuta.
Reportando-se ao depoimento de testemunhas, a juíza afirma que todas confirmaram com riquezas de detalhes
todos os fatos declinados na inicial e confirmaram que os réus foram os autores dos crimes apontados.
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A 14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Luís
ingressou, no último dia 20, com uma Ação Civil Pública contra o Estado do Maranhão, na qual cobra a
realização de adaptações que garantam acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no
prédio-sede do Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim).

A situação vem sendo acompanhada pelo Ministério Público desde 2002. Nesse período, foram feitas várias
tentativas de solução do problema, inclusive com a emissão de Recomendação.

Em julho de 2015, a equipe da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de
Justiça fez uma vistoria no local, emitindo um Relatório de Vistoria de Acessibilidade, no qual são apontadas as
irregularidades e indicadas as providências necessárias para tornar o prédio acessível.

Em setembro, o teor do relatório foi levado ao conhecimento do titular da Secretaria de Estado de Segurança
Pública, Jeferson Portela. No mesmo documento, a Promotoria pedia que o Estado do Maranhão se manifestasse
sobre o interesse em celebrar um Termo de Ajustamento de Conduta prevendo a realização das adequações no
prazo de 90 dias.

Como não houve resposta, o promotor de justiça Ronald Pereira dos Santos requereu da Procuradoria Geral do
Estado o envio de minuta de acordo, judicial ou extrajudicial, para a realização de obras de acessibilidade na
sede do IML/Icrim. Novamente, não houve sucesso.

Após reiterar o pedido, o Ministério Público recebeu uma resposta do secretário Jeferson Portela, afirmando
que o projeto de reforma do prédio, com as devidas adaptações, estaria na Comissão Setorial de Licitação da
pasta, com prazo de conclusão para janeiro de 2017.

Na ação, que tramita na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, o Ministério Público requer que o
Estado seja condenado a tornar plenamente acessível o prédio-sede do Icrim/IML. Para o caso de
descumprimento da decisão judicial, foi pedida a fixação de multa diária, que poderá ser paga pelo gestor
público responsável.
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O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, indeferiu pedido de
tutela cautelar de urgência proposto pelo Ministério Público e manteve, liminarmente, a validade do resultado do
concurso para professor do Estado do Maranhão.
 
Na ação, o MP pedia a anulação do ato de homologação do certame, bem como a suspensão das nomeações de
aprovados. A principal denúncia diz respeito a possível plágio de questões de outros concursos.
 
Para Douglas Martin, mesmo que tenha havido plágio,"não ficou clara a "quebra de isonomia entre os
candidatos do concurso".
 
"As questões apontadas como plagiadas aparentemente estavam à disposição de todos na rede
mundial de computadores", destacou.
 
Segundo o magistrado, teria havido quebra de isonomia apenas em caso de vazamento de questões.
 
"A similaridade entre questões em diferentes concursos públicos, por si só, não pode levar à
conclusão de ausência de lisura, ofensa à moralidade ou desvirtuamento de sua principal finalidade
que é a de selecionar os melhores candidatos. O contrário ocorreria em caso de vazamento de
questões", completou.
 
Ele também apontou que o MP não fundamentou alegações quanto a denúncias de violação de malotes de
provas, de existência de parentesco entre candidatos e membros da comissão organizadora, e de cobrança de
conteúdo não especificado em edital.
 
Antes de indeferir o pedido, Martins admitiu, apenas, a possibilidade de análise mais acurada "em eventual
instrução processual". (Do blog do Gilberto Léda)
 

https://2.bp.blogspot.com/-FL_5njnhI5o/VyfwrIDxF0I/AAAAAAAAW-8/0-LJATfzL8w65JgohRIT_276JbSa2sA-ACLcB/s1600/gilb1.jpg
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O Fórum de Alto Parnaíba foi alvo de uma tentativa de assalto quando dois homens encapuzados arrombaram a
porta dos fundos da sede do Poder Judiciário.

Percebendo a movimentação estranha, o vigilante do Fórum dirigiu-se ao local para verificar o que se passava,
surpreendendo os assaltantes que se locomoviam pelo corredor principal em direção à recepção.

Flagrados pelo vigilante, os encapuzados empreenderam fuga, ao que o vigilante sacou da arma e disparou
contra os dois, tendo atingido um deles. Mesmo ferido o bandidos conseguiu fugir juntamente com  o
comparsa. Logo em seguida dois  suspeitos foram presos pela policia na cidade de  Santa Filomena (PI).
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A cidade de Matões recebeu nessa segunda-feira, (02), inauguração da sede do Tribunal de
Justiça do Maranhão, um novo e moderno prédio para o fórum, com a presença do presidente
do TJ Cleones Cunha, do desembargador e diretor da escola de magistratura Jamil Gedeão,
magistrados de Matões, Caxias, Timom e Coelho Neto. 
 

O Fórum Dr. José Elouf conta com sala para a OAB, sala de audiências, gabinetes e o Salão do
Júri que homenageia o Dr. Mário Carvalho.
Presentes no ato a prefeita Suely Pereira e o diretor institucional da Assembleia Legislativa
Rubens Pereira.
 

O novo fórum é uma importante conquista para o nosso povo de Matões - "Em tempos de
judicialização da vida, um fórum com adequadas instalações facilita ao jurisdicionado ter seus
direitos efetivados" declarou Rubens.
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Presidente do Tribunal de Justiça entregou novo fórum à população de Matões 
O Fórum da Comarca de Matões (a 476 km de São Luís, na região Leste do Maranhão) está funcionando em novo
prédio, na Rua Sérgio Pereira, s/n, bairro Matadouro. As novas instalações do Fórum "Dr. José Ribamar Elouf"
foram entregues nessa segunda-feira (2), pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargador Cleones Cunha, que ressaltou o trabalho de valorização da Justiça de 1º Grau conduzido pelo
Judiciário maranhense.
 
A estrutura segue os padrões de acessibilidade, dispondo de uma unidade jurisdicional (secretaria e gabinete),
salas de distribuição e protocolo, OAB, oficiais de Justiça, Salão do Júri e anexos com capacidade para 110
lugares (incluindo pessoas com necessidades especiais - PNE), além de banheiros adaptados e estacionamento
próprio.
 
O fórum, construído em terreno doado pela Prefeitura, com área total construída de 800m², pavimento térreo,
atenderá mais de 33 mil habitantes do município. A obra foi iniciada em maio de 2011, na gestão do
desembargador Jamil Gedeon, e retomada em maio de 2015, com recursos do Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Poder Judiciário (FERJ), durante a gestão da desembargadora Cleonice Freire. 
 
"É com imensa alegria que retorno a esta cidade para inaugurar o fórum da Justiça. Quando entregamos à
população um prédio desse porte, temos a convicção de que tanto a acomodação de servidores e juízes quanto o
atendimento aos cidadãos irão melhorar. Estamos apenas cumprindo o nosso dever", pontuou Cleones Cunha.
 
O juiz diretor do fórum, Marcos Aurélio Silva, destacou o empenho do Judiciário - no trabalho de construção e
reforma de fóruns -, e de todos que colaboraram para a inauguração da nova sede em Matões, em especial a
equipe de trabalho. 
 
"O Judiciário não tem medido esforços para oferecer à sociedade uma prestação jurisdicional mais ágil, efetiva e
transparente. Melhorar a estrutura dos fóruns tem sido uma das prioridades da atual e das últimas gestões.
Afinal, o cidadão é a razão maior da nossa luta diária", enfatizou.
 
A população de Matões também elogiou a estrutura do novo fórum da Justiça, afirmando ser um anseio antigo de
todos. 
 
"Estamos muito satisfeitos em acompanharmos o desenvolvimento da nossa cidade. O novo fórum, de grande
relevância para todos nós, veio para beneficiar nossa população, com mais conforto e melhor infraestrutura",
opinou o técnico de Informática e morador da cidade, Francisco Paulo Gomes. 
 
COMARCA - De entrância inicial, a comarca foi criada pela Lei Complementar n° 14/1991 e instalada em junho de
1992. Possui Vara Única e um Juizado Especial. 
 



O juiz Marcos Aurélio Silva informa que desde que assumiu a titularidade da comarca, em maio de 2015, foram
proferidos 3 mil despachos,  mil decisões e mais de 1.200 sentenças. Informa, ainda, que tramitam, atualmente
na comarca, 2.567 processos e, que o Fórum registra, em média, 150 processos por mês, entre ações cíveis,
criminais, de família, execução fiscal e fazenda pública, em tramitação na Vara Única e no Juizado Especial.
 
A diretora de Engenharia do TJMA, Tyara Oliveira dos Santos, informou que atualmente, estão em construção os
fóruns das comarcas de Santa Helena e Viana, com previsão de entrega ainda para este ano. Já o de Vitorino
Freire está em fase de licitação.
 
HOMENAGENS - O fórum recebeu o nome de "Dr. José Ribamar Elouf", em homenagem ao renomado advogado e
ex-deputado estadual, eleito por cinco mandatos consecutivos, nascido em Santa Luzia do Paruá e tendo vivido a
maior parte da vida em Timon (MA), atuando em diversas cidades no Maranhão - dentre elas, Matões - e no Piauí.
Foi também presidente da Assembléia Legislativa do Maranhão e secretário de Justiça do Estado. Faleceu no ano
de 2007. 
 
Já o Salão do Júri recebeu o nome de "Dr. Mário Alves de Carvalho", homenageando o primeiro advogado da
comarca.
 
Os familiares dos homenageados agradeceram o reconhecimento realizado pelo Judiciário maranhense aos
relevantes serviços prestados pelas personalidades. 
A prefeita da cidade, Suely Torres, elogiou a estrutura do fórum e agradeceu pela homenagem feita aos
profissionais que marcaram a história do município, na área jurídica.
 
Bênção - No final da solenidade, o padre Otacílio Laurindo, concedeu as bênçãos à nova Casa da Justiça. "Que
este seja sempre um local de refúgio para quem aqui, trabalha, e, também para aqueles que vêm em busca de
auxílio", pediu. 
 
Participaram do evento, o desembargador Jamil Gedeon Neto (diretor da Esmam); os juízes Anderson Sobral (2ª
Vara de Caxias), Paulo Afonso Gomes (3ª Vara de Caxias), Marcela Santana Lobo (5ª Vara de Caxias), João
Pereira Neto (Juizado Especial Cível e Criminal de Caxias), Simeão Pereira e Silva (2ª Vara da Família de Timon),
Rogério Monteles Costa (Juizado Cível e Criminal de Timon) e Raquel Araújo Teles (2ª Vara de Coelho Neto); o
vice-prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho; o presidente da Câmara de Vereadores de Matões, Josias Araújo
Chaves; o defensor público, Jordão Veras; o diretor institucional da Assembleia Legislativa do Maranhão, Rubens
Pereira, no ato, representando o presidente da Casa Legislativa; o deputado federal, Rubens Pereira Júnior; o
presidente da Subseção da OAB de Timon, Francisco de Assis Filho; o diretor de Segurança Institucional do TJMA,
major Alexandre Magno; familiares dos homenageados; advogados; vereadores; assessores, servidores do
Judiciário e populares.
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Em sentença datada dessa segunda-feira, 02, a juíza Elaile Silva Carvalho, titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas, condenou o ex-prefeito do Município, Jonas Demito, além de Iranil Botelho Moreira e José Maria Dias
Martins – ex-integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura – a, respectivamente, duas penas
de prestação pecuniária de R$ 50 mil e multa de 97 dias-multa (ex-prefeito) e duas penas de prestação
pecuniária de R$ 10 mil e 97 dias-multa (integrantes da CPL).

Na sentença, a magistrada determina ainda a suspensão dos direitos políticos dos réus enquanto durarem os
efeitos da condenação. Os réus têm o direito de recorrer em liberdade.

A sentença judicial atende à Ação Penal interposta pelo Ministério Público contra os réus em virtude de
irregularidades constatadas no processo licitatório nº 02/2001 CPL para a contratação de firma, empresa ou
cooperativa especializada em execução de serviços de limpeza e higienização, lavanderia, jardinagem, telefonia 
e outros no Matadouro Municipal.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPE, a anulação do ato que determinava a abertura das propostas,
designada para o dia 25 de janeiro de 2002, às 10h, na sala da CPL. A contratação, pelo então prefeito Jonas
Demito, da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos - COTRABA, antes da realização da licitação também é
ressaltada pelo autor da ação. Consta dos autos que a contratação da empresa data do dia 01/12/2001, portanto
antes de ser realizada a licitação.

Fraude no processo licitatório – Em suas considerações, a juíza destaca o fato dos denunciados não haverem
juntado aos autos nenhum dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes. De acordo com a
magistrada, o único documento que aparece é o Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Administração do Governo da Bahia às empresas MISERV e COTRABA, "emitida em 03/10/2001, portanto, em
data posterior à sessão de recebimento e abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços, realizada
em 20/07/2001. Não se pode chegar a outra conclusão senão que os documentos foram juntados
posteriormente", frisa a magistrada.

"Compulsando os autos, constata-se que todas as três firmas escolhidas para participar do certame eram do
Estado da Bahia, Estado este que nem possui fronteira com o Maranhão", acrescenta.



 

A titular da 1ª Vara de Balsas ressalta ainda as divergências entre os prazos de vigência do contrato
estabelecido na Carta Convite nº 21/2001 (de 12 (doze meses, com previsão de início em fevereiro de 2002), e
na minuta do contrato anexo à Carta Convite (duração mensal, com início em 1º de agosto, e podendo ser
prorrogado). Diz a juíza: "a existência de prazos conflitantes entre a Carta Convite e a minuta do contrato
pressupõe a ausência ou ineficiência de uma análise de assessoria técnico-jurídica da Prefeitura, contrariando o
que é estabelecido no art. 38, VI,  parágrafo único, da Lei nº 8.666/93".

Para a magistrada, "a fraude no processo licitatório ainda pode ser comprovada através da própria minuta
juntada aos autos do contrato anexado à Carta Convite, onde já existe o nome da COTRABA, vencedora do
processo licitatório. Isso bem antes da abertura da sessão de licitação", observa, ressaltando ainda a omissão de
cláusulas indispensáveis a qualquer contrato administrativo na referida minuta.

Reportando-se ao depoimento de testemunhas, a juíza afirma que todas confirmaram com riquezas de detalhes
todos os fatos declinados na inicial e confirmaram que os réus foram os autores dos crimes apontados.
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Justiça condena ex-prefeito e membros da Comissão de Licitação
Jonas Demito é ex-gestor do Município de Balsas.
Ele foi condenado a duas penas de prestação pecuniária de 50 mil reais.

A Justiça do Maranhão decidiu condenar Jonas Demito, ex-prefeito do município de Balsas, a 810 km de São
Luís, a duas penas de prestação pecuniária de 50 mil reais, multa de 97 dias-multa e mais suspensão dos
direitos políticos enquanto durar a sua condenação por encontrar irregularidades em processo licitatório para a
contratação de firma, empresa ou cooperativa especializada em execução de serviços de limpeza e higienização,
lavanderia, jardinagem, telefonia  e outros no Matadouro Municipal.
Além da condenação de Jonas Demito, a decisão judicial também condenou Iranil Botelho Moreira e José Maria
Dias Martins. Eles são ex-integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Balsas. Os
ex-integrantes foram condenados a duas penas de prestação pecuniária no valor de 10 mil reais e mais 97 de
dias-multa. Eles foram condenados pelos mesmos crimes que o ex-gestor Jonas Demito.
A decisão foi baseada em ema Ação Civil Pública (ACP) solicitada pelo o Ministério Público do Maranhão
(MP-MA) que apontou irregularidades como a anulação do ato que determinava a abertura das propostas,
designada para o dia 25 de janeiro de 2002. A contratação, pelo então prefeito Jonas Demito, da Cooperativa
dos Trabalhadores Autônomos (COTRABA), antes da realização da licitação também é ressaltada pelo autor da
ação. Consta dos autos que a contratação da empresa data do dia 1º de janeiro de 2001, portanto antes de ser
realizada a licitação.
Segundo a juíza, Elaile Silva Carvalho, titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas, “a fraude no processo
licitatório ainda pode ser comprovada através da própria minuta juntada aos autos do contrato anexado à Carta
Convite, onde já existe o nome da COTRABA, vencedora do processo licitatório. Isso bem antes da abertura da
sessão de licitação” finalizou a magistrada.
De acordo com a Justiça, os réus têm o direito de recorrer em liberdade.
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Aves próximas a aeroporto já causaram três situações de risco

 03/05/2016
Casos foram levantados pelo Cenipa; mesmo com o lixo sendo levado para um aterro em Rosário, ainda é
grande a presença de urubus no Aterro da Ribeira, nas proximidades do terminal de São Luís

Aviões ainda correm risco por causa do lixo no Aterro da Ribeira (Foto: Biaman Prado / O Estado)
Mesmo desativado, ainda é grande a presença de aves sobrevoando o Aterro da Ribeira, em São Luís, e,
consequentemente, passando próximo ao aeroporto da capital, levando riscos para a aviação no local. Somente
este ano, a presença de aves sobrevoando o espaço aéreo do terminal de passageiros já ocasionou três
situações de risco.

Os dados são do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A mais grave
ocorrência foi registrada no dia 20 de janeiro, fazendo com que a decolagem de uma aeronave fosse abortada. O
incidente aconteceu às 14h6, e a ave chocou-se com o para-brisa do avião. Como consequência, o voo não foi
realizado no horário previsto.

As outras duas ocorrências foram registradas no dia 14 de janeiro (uma ave colidiu com uma aeronave na fase
de decolagem) e no dia 31 de março (caracterizada como uma quase colisão, durante a fase de aproximação do
avião na pista de decolagem). O incidente não causou efeito sobre o voo.

No ano passado, foram registrados 32 incidentes envolvendo aves e aeronaves no aeroporto de São Luís. Dessas
ocorrências, 23 foram caracterizadas como colisões enquanto nove foram discriminadas como avistamentos.

Desativação 
Desde o dia 25 de julho de 2015, data em que foi interditado definitivamente o Aterro da Ribeira, em São Luís, o
lixo produzido na capital está sendo enviado ao Aterro Sanitário Titara, no município de Rosário.

Apesar disso, ainda há a presença de urubus na região do aterro, o que pode causar riscos à aviação. O aterro
localiza-se cerca de seis quilômetros do Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado.

A interdição se deu em obediência à decisão judicial da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís,
pronunciada em junho do ano passado, e era referente a um processo que se arrastava por anos.

Ainda em 2009, foi proferida pela Vara da Fazenda Pública decisão determinando a interdição definitiva do
Aterro da Ribeira. Até então, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos ainda não existia.

Números
3 ocorrências envolvendo aves e aeronaves registradas esse ano no aeroporto de São Luís
32 ocorrências registradas dessa natureza no ano passado
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Sindicato alerta que o TJ/MA pretende reduzir jornada de trabalho dos servidores

 Criado: 03 Maio 2016

Segundo matéria publicada no dia 25 de abril de 2016, no site do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado
do Maranhão – SindjusMA, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Desembargador
Cleones Carvalho Cunha, pretende adotar o turno único de trabalho para os servidores efetivos, a começar
pelas comarcas de São Luís e Imperatriz. (Clique aqui)

O sindicato alerta que o TJ/MA, pretende reduzir a jornada de trabalho dos serventuários da justiça para 06
horas diárias. Assim, o servidor passaria a cumprir jornada de trabalho normal das 8 às 14 horas não sendo
mais possível o acréscimo de 2 horas que garantia o recebimento da Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ)
pelos servidores efetivos.

O Tribunal de Justiça do Maranhão, alega que a dificuldade financeira em manter o atendimento em tempo
integral é o motivo pelo qual, inviabiliza o pagamento da Gratificação por atividade Judiciária (GAJ).

SINDJUS

Semana passada, o blog Gilberto Léda noticiou que o CNJ suspendeu em sede de liminar uma licitação no valor
estimado de 35.000.000,00 (trinta e cinco MILHÕES de reais), que o TJ/MA iria realizar no inicio do mês de
abril de 2016. (Reveja aqui)
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SINDJUS-MA irá até governador Flávio cobrar respostas sobre a suplementação do TJ-MA

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS-MA) recebeu nesta segunda-feira (2),
cópia do pedido de suplementação orçamentária entregue ao governador Flávio Dino, no dia 16 de março
passado (veja aqui). O documento foi encaminhado ao SINDJUS-MA em resposta à requisição nº 384436/2016
feita na última segunda (26).

Ao analisar o documento, a diretoria do SINDJUS-MA atestou que a solicitação de suplementação no valor de
158.151.610,15 (cento e cinqüenta e oito milhões, cento e cinqüenta e um mil, seiscentos e dez reais e quinze
centavos) mais de 96 milhões e 800 mil reais estão destinados para despesa com pessoal, entre elas: o reajuste
anual de 2014 para servidores efetivos, as perdas inflacionárias sob índice de 6,3% e gratificação de
Produtividade Judiciária (GPJ).

A direção do SINDJUS-MA solicitou nesta segunda-feira (2), no ofício nº 79/2016  audiência com o Governador
Flávio Dino na busca de uma resposta formal do Governo para o pedido feito pelo Poder Judiciário. "Iremos até
o governador Flávio Dino pedir que faça a suplementação porque não podemos mais sofrer com tantas perdas.
A categoria está mobilizada quanto a essa pauta e já se propõe até acampar em frente ao Palácio dos Leões
caso o governador não tome nenhuma medida", declarou o vice-presidente do SINDJUS-MA, Márcio Luis.
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DECISÃO OBRIGA MUNICÍPIO DE MONÇÃO A INCLUIR CRIANÇAS NA REDE DE ENSINO

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram decisão
liminar que obriga o Município de Monção a promover a inclusão de crianças e adolescentes do Povoado
Serdote, na rede municipal de ensino público, disponibilizando local adequado para o funcionamento de uma
escola, na localidade. O Município terá o prazo de 30 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de
R$ 1 mil.O Ministério Público Estadual (MPMA) ajuizou ação civil pública contra o Município, juntando provas e
declarações de moradores do povoado, informando que o Município teria alugado uma residência de alvenaria
para abrigar a escola, tratando-se de local insalubre onde funcionaria uma usina de arroz e, anteriormente, uma
criação de porcos, permanecendo forte odor dos animais. Relatório elaborado pelo MPMA disse, também,
tratar-se de escola com apenas uma sala de aula com energia elétrica, carteiras e lousa, e uma cozinha, onde é
preparada a merenda e depositados materiais escolares e utensílios de cozinha, não possuindo banheiro. Em
recurso contra a decisão, o Município alegou impossibilidade material de cumprimento da ordem, por
indisponibilidade orçamentária e inexistência de imóvel apropriado no povoado. Afirmou, ainda, que a ordem
judicial caracterizaria indevida intervenção do Judiciário em atos administrativos discricionários.O relator do
recurso, desembargador Antonio Guerreiro Júnior, rejeitou as alegações do município, destacando que a
Constituição Federal conferiu direitos às crianças e adolescentes com absoluta prioridade, dentre eles, o da
educação, de modo que as políticas públicas devem ser efetivadas nesse sentido.Ressaltou, ainda, que o Poder
Judiciário pode determinar o cumprimento das obrigações constitucionais aos entes públicos, para obediência
de prestações referentes aos direitos sociais, não se tratando de invasão ao poder discricionário do Executivo.
“Em situações excepcionais como esta, não há violação ao princípio da separação dos poderes”, avaliou
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Juizado de Açailândia elimina processos cíveis arquivados no Maranhão

Para conhecimento das partes interessadas nos documentos, o Juizado Cível e Criminal de Açailândia (MA)
publicou edital de aviso de eliminação de 412 processos cíveis arquivados no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2009 e de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. No prazo de 45 dias, as partes poderão
solicitar o desentranhamento de documentos ou cópias de peças dos processos à secretaria do juizado. Após o
deferimento do pedido, os interessados poderão se dirigir ao órgão para retirar os documentos.

Se não houver oposição manifestada pela parte processual interessada, os documentos relativos a autos de
processos judiciais cíveis arquivados no período citado serão fragmentados pela Secretaria Judicial, conforme a
Lei 8.159/91 e a Resolução Administrativa 11/2013. O Edital 3/2016, assinado pela juíza Manuella Faria Ribeiro,
titular do juizado, e a relação dos autos findos que serão eliminados foram publicados no Diário da Justiça
Eletrônico (Edição 74/2016) do dia 26 de abril.
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Inscrições para o casamento comunitário 2016 começam 21 de maio
2 maio, 2016

A Coordenadoria das Serventias da Corregedoria Geral da Justiça (CGJMA) informa aos
casais interessados em participar do próximo Casamento Comunitário de São Luís que as
inscrições serão feitas das 8h às 16h, em uma ação social que acontecerá na Universidade
Federal do Maranhão, no dia 21 de maio, no Bacanga.
Feita a inscrição na ação social, os noivos receberão o protocolo da inscrição, que deverá ser
apresentado no dia do casamento. A data e o horário da cerimônia ainda serão marcados
pela Corregedoria e comunicados aos noivos.
Segundo o coordenador das Serventias da CGJMA, Rafael Duarte Ribeiro, é obrigatória a
apresentação dos documentos necessários pelos noivos e testemunhas, com original e
cópia, para a abertura do processo de habilitação para o casamento civil.
Os casais devem comparecer pessoalmente ao posto de inscrição para a entrega dos
documentos e assinatura do processo de habilitação, com uma testemunha maior de 18
anos, cada noivo.

CASAMENTO

O regime de comunhão parcial de bens foi adotado como padrão para os casamentos, por
não exigir despesas cartorárias extras para os casais. Somente em situações excepcionais
previstas em lei será adotado outro regime, a exemplo de idosos com mais de 70 anos.
Os maiores de 16 anos e menores de 18 devem comparecer ao posto de inscrição
acompanhados dos pais e deverão preencher um “Termo de Consentimento” fornecido pela
Corregedoria no local. Somente em casos excepcionais, que impeçam o comparecimento de
um dos pais, será aceita a inscrição de noivos menores de idade desacompanhados.
O coordenador das serventias alerta para a necessidade de resolver as pendências de
averbação de certidões de casamento anterior – no caso de divorciados e viúvos –, até o dia
da inscrição: “Somente serão aceitas inscrições dos noivos que apresentarem toda a
documentação correta”, explicou.
Informações sobre os Casamentos Comunitários: 08007071581. A ligação é gratuita
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Fórum de Alto Parnaíba sofre tentativa de assalto
3 maio, 2016

O Fórum da Comarca de Alto Parnaíba foi alvo de uma tentativa de assalto último sábado, 30 de
abril, por volta das 19h30. Dois homens encapuzados arrombaram a porta dos fundos da sede do
Poder Judiciário.
Percebendo a movimentação estranha, o vigilante do Fórum dirigiuse ao local para verificar o que
se passava, surpreendendo os assaltantes que se locomoviam pelo corredor principal em direção à
recepção.
Flagrados pelo vigilante, os encapuzados empreenderam fuga, ao que o vigilante sacou da arma e
disparou contra os dois, tendo atingido um deles. Pulando o muro do prédio, os encapuzados fugiram
do local.
Posteriormente, os suspeitos foram capturados no município de Santa Filomena (Piauí) e presos na
mesma noite.

Providências – De acordo com a secretária judicial da Comarca, Grasiela Lima, o juiz Marco Amdré
Tavares (2ª Vara de Balsas), respondendo pela Comarca, foi imediatamente comunicado do ocorrido.
Ofício comunicando a tentativa de assalto ao Fórum foi encaminhado à Corregedoria Geral da
Justiça.
Ainda segundo a secretária, equipes de segurança e de engenharia do Tribunal de Justiça devem
chegar nesta segundafeira à Comarca para avaliação e devidas providências.
Comarca de entrância inicial, Alto Parnaíba dista 1.042 km da capital.
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Abertas as inscrições para submissão de projetos sociais
2 maio, 2016

A partir desta segundafeira (02), estão abertas as inscrições para a seleção de projetos sociais a
receber recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, composições civis, transações
penais e suspensão condicional de processo realizados na unidade. As inscrições podem ser
realizadas até 17 junho, na sede do 1º Juizado Especial Criminal (3º andar do Fórum Desembargador
Sarney Costa, Calhau), das 8h às 14h.
De acordo com o edital da seleção, podem se inscrever organizações públicas e privadas,
regularmente constituídas, que atuem sem fins lucrativos, tenham pelo menos um ano de
funcionamento e sejam sediadas na Comarca de São Luís.
As entidades devem ainda desenvolver “ações continuadas de caráter social nas áreas da
assistência social, educação, trabalho e renda, saúde, esporte, lazer, cultura e meio ambiente”.
Entre os documentos exigidos para a participação na seleção estão a ata de fundação registrada em
cartório, estatuto social, CNPJ, ata da última eleição da Diretoria (também registrada em cartório),
relação de nomes dos membros da diretoria, além de comprovante de endereço e cópia do CPF e
RG do presidente da entidade.
A seleção dos projetos acontece no período de 20 de junho a 08 de julho.
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29 acusados de homicídio e tentativas de homicídio serão julgados em maio
2 maio, 2016

A pauta de julgamentos do Tribunal do Júri de São Luís no mês de maio tem 29 réus, acusados de
homicídio e tentativa de homicídio. As sessões começam nesta segundafeira (02), no Fórum Des.
Sarney Costa, quando serão julgados pelos jurados da 2ª e 4ª Vara do Júri, respectivamente, Antônio
Costa e Francisco Pinto de Sousa. As sessões são públicas e iniciam às 8h30.
No 2º Tribunal do Júri serão julgados neste mês também Silvana Cristina Arouche (dia 04), Adiel
Pimenta Araújo (06), Lucas Henrique França Barros e Rafael Gomes Lisboa (10), Boaventura
Francisco de Oliveira e Marcos Severino da Silva (12), Fábio Rogério Araújo Braga (16), Kallaans
Furtado da Silva (18), Gleydson Jean Baeta Barbosa (20), Márcio George Soeiro da Silva (23),
Ezequias de França Conceição (25), Cledson Costa Sá, Renata e Valéria Cristina Matos Paixão (30).
Na 4ª Vara sentarão no banco dos réus também Carlos Alberto Silva (04), Pedro Alcides Sá Pereira
(06), Marcos André Silva Vieira (09), Adriano Reis de Jesus (11), Walter Clecy Reis Pereira (13), João
Oliveira Sousa Filho (16), Reginaldo Ferreira da Cruz Silva (18), André Luis Silva e Janilde Chagas
Figueiredo (20), Raimundo Emílio Santos Neres (23) e Francisco de Assis Ferreira Martins (30).
Já na 3ª Vara do Tribunal do Júri serão julgados Erivan Mendes (09) e Arlindo Pereira Filho (11). No
1º Tribunal do Júri no mês de maio não haverá sessões.
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Em sentença datada dessa segunda-feira, 02, a juíza Elaile Silva Carvalho, titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas, condenou o ex-prefeito do Município, Jonas Demito, a duas penas de prestação pecuniária, a primeira no
valor de R$ 50 mil e outra, a 97 dias-multa, calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato. Iranil
Botelho Moreira e José Maria Dias Martins, ex-integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura,
também foram condenados na ação a pena de prestação pecuniária de R$ 10 mil e 97 dias-multa. Na sentença,
a magistrada determina ainda a suspensão dos direitos políticos dos réus enquanto durarem os efeitos da
condenação. Os réus têm o direito de recorrer em liberdade.

A sentença judicial atende à Ação Penal interposta pelo Ministério Público contra os réus em virtude de
irregularidades constatadas no processo licitatório nº 02/2001 CPL para a contratação de firma, empresa ou
cooperativa especializada em execução de serviços de limpeza e higienização, lavanderia, jardinagem, telefonia 
e outros no Matadouro Municipal.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPE, a anulação do ato que determinava a abertura das propostas,
designada para o dia 25 de janeiro de 2002, às 10h, na sala da CPL. A contratação, pelo então prefeito Jonas
Demito, da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos - COTRABA, antes da realização da licitação também é
ressaltada pelo autor da ação. Consta dos autos que a contratação da empresa data do dia 01/12/2001, portanto
antes de ser realizada a licitação.

Fraude no processo licitatório – Em suas considerações, a juíza destaca o fato dos denunciados não haverem
juntado aos autos nenhum dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes. De acordo com a
magistrada, o único documento que aparece é o Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Administração do Governo da Bahia às empresas MISERV e COTRABA, "emitida em 03/10/2001, portanto, em
data posterior à sessão de recebimento e abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços, realizada
em 20/07/2001. Não se pode chegar a outra conclusão senão que os documentos foram juntados
posteriormente", frisa a magistrada.

"Compulsando os autos, constata-se que todas as três firmas escolhidas para participar do certame eram do
Estado da Bahia, Estado este que nem possui fronteira com o Maranhão", acrescenta.

A titular da 1ª Vara de Balsas ressalta ainda as divergências entre os prazos de vigência do contrato
estabelecido na Carta Convite nº 21/2001 (de 12 (doze meses, com previsão de início em fevereiro de 2002), e
na minuta do contrato anexo à Carta Convite (duração mensal, com início em 1º de agosto, e podendo ser
prorrogado). Diz a juíza: "a existência de prazos conflitantes entre a Carta Convite e a minuta do contrato
pressupõe a ausência ou ineficiência de uma análise de assessoria técnico-jurídica da Prefeitura, contrariando o



que é estabelecido no art. 38, VI,  parágrafo único, da Lei nº 8.666/93".

Para a magistrada, "a fraude no processo licitatório ainda pode ser comprovada através da própria minuta
juntada aos autos do contrato anexado à Carta Convite, onde já existe o nome da COTRABA, vencedora do
processo licitatório. Isso bem antes da abertura da sessão de licitação", observa, ressaltando ainda a omissão de
cláusulas indispensáveis a qualquer contrato administrativo na referida minuta.

Reportando-se ao depoimento de testemunhas, a juíza afirma que todas confirmaram com riquezas de detalhes
todos os fatos declinados na inicial e confirmaram que os réus foram os autores dos crimes apontados.
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Em júri promovido pela Comarca de Buriticupu no último dia 29 de abril, o réu Antonio Sousa de Silva, o
"Denis", como é conhecido, foi condenado a 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele respondeu
pelo homicídio de Paulino de Jesus dos Santos, crime ocorrido no povoado Sagrima (Buriticupu) no ano de 2000.
Presidiu o julgamento o juiz Duarte Henrique Ribeiro de Souza, titular da unidade. A pena deve ser cumprida na
Penitenciária de Pedrinhas.

De acordo com a denúncia, o motivo do crime teria sido um desentendimento entre vítima e acusado devido ao
fato desse último estar comendo as galinhas de propriedade da vítima. Ainda segundo a denúncia, no domingo
de Páscoa o réu, em companhia de outro acusado, conhecido por "Binana", e outras pessoas, estava caçando as
galinhas da vítima quando teve início uma discussão entre acusados e vítima. Na ocasião, sacando de um
revólver entregue a  ele por "Binana" o réu desferiu conta a vítima os tiros que atingiram Paulino nas pernas e
nas partes íntimas, causando-lhe a morte.

Prejuízos irreparáveis – Na sentença,  o juiz ressalta a "atitude violenta e extremada" do réu, que teria agido
com "dolo intenso, pois ceifou a vida de seu vizinho, pessoa considerada idosa". Para o magistrado, "os motivos
do delito não justificam a conduta do acusado". Duarte Ribeiro destaca ainda os "prejuízos irreparáveis"
acarretado aos familiares pela morte da vítima.

A confissão do réu e o fato do mesmo ser menor à época do crime foram os atenuantes que diminuíram a pena
inicial, de 18 anos, para 16 anos de reclusão.

"Inaplicável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, bem como a concessão
de "sursis", já que não se encontram presentes os requisitos autorizadores.Considerando que o réu respondeu
parte do processo acautelado, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, em consonância com a
jurisprudência solidificada nos tribunais superiores. Além do mais, ainda se fazem presentes os requisitos e
fundamentos do decreto preventivo, já devidamente fundamentado nos autos, em especial para garantia da
ordem pública e para aplicação da lei penal", consta da sentença.
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A Comissão Sentenciante Itinerante (CSI) promoveu, com o apoio da Corregedoria Geral da Justiça, o
treinamento Desenvolvimento de Equipes para servidores da 1ª Vara Cível da Capital, na sexta-feira, dia 29, na
ESMAM. A atividade encerra a atuação da Comissão na unidade judiciária. O treinamento foi ministrado pelo
psicólogo Eliandro Araújo, que integra a equipe de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

O palestrante desenvolveu dinâmica de grupo com os servidores abordando temáticas relacionadas às
atividades diárias. O psicólogo ressaltou que o trabalho consiste no desenvolvimento de equipes a partir das
percepções extraídas das unidades judiciárias nas quais atuam a Comissão Sentenciante. "A proposta é
trabalhar com os servidores e desenvolver competências das equipes, aprimorando habilidades e realizando o
esclarecimento de dúvidas", explicou.

Outro assunto abordado foi o desenvolvimento da equipe com a inserção de temáticas como autoconhecimento,
relacionamento interpessoal, postura profissional, técnicas de gerenciamento com dinâmicas e ampla
participação.
A corregedora-geral da Justiça, Anildes Cruz, prestigiou a abertura do evento e destacou que a CGJ optou por
uma gestão de continuidade de boas práticas, porém, realizou alterações pontuais no foco de atuação da
Comissão Sentenciante para obtenção de melhores resultados. "Nesta reformulação há um olhar voltado para o
fator humano, por isso, a Comissão Sentenciante, nas unidades em que está atuando, busca estabelecer um
ambiente integrado e motivado de trabalho", ressaltou a desembargadora.

Para a juíza auxiliar da CGJ e coordenadora dos trabalhos da CSI, Rosângela Prazeres, "a reorganização da
força de trabalho em relação às demandas só é possível com desenvolvimento humano com foco no objetivo
maior da organização".

Os juízes auxiliares da CGJ, Gladiston Cutrim e José Américo Costa; a secretária-geral da ESMAM, juíza Marilse
Medeiros, e os servidores da CSI, Hayla Castelo Branco e Toni Ramos, também estiveram presentes na abertura
do evento.

A COMISSÃO – a Comissão Sentenciante Itinerante instituída pela Corregedoria, através do Provimento CGJ
25/2014, desenvolve trabalho que dá suporte às unidades judiciárias. Na atual gestão a CSI desenvolve
atividades previstas no Planejamento Estratégico da CGJ, buscando essencialmente a redução do índice de
congestionamento nas unidades judiciais escolhidas.

O projeto tem abrangência em todo o Estado, porém, deverão ser priorizadas as unidades com maior taxa de
congestionamento. Um diagnóstico inicial será realizado na unidade judicial atendida com base em dados do
acervo geral, processos conclusos (e conclusos há mais de 100 dias), Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), taxa de congestionamento e gráfico comparativo de dados com outras unidades judiciais, entre outros



aspectos.
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As inscrições para o 2º "Casamento Comunitário de Davinópolis" já podem ser feitas gratuitamente no horário
das 8h às 14h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situado na rua Gonçalves Dias, no Centro,
em Davinópolis.

O coordenador Francisco Nunes (CRAS) avisa que nesta segunda etapa a cerimônia beneficiará 150 casais que
desejam regularizar o estado civil. O prazo de inscrições encerra no próximo dia 25 (quarta-feira).

"Os casais interessados deverão efetuar antecipadamente sua inscrição no CRAS, garantindo a participação na
cerimônia promovida pelo município de Davinópolis em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA)", disse ele.

Segundo ele, o projeto possui caráter social e é de grande relevância ao oportunizar ao casal que formalize sua
união, beneficiando os casais hipossuficientes que já vivem maritalmente.

A cerimônia do 2º "Casamento Comunitário de Davinópolis" acontecerá no dia 9 de junho deste ano.

Marinalva Barbosa, secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), reforça que a iniciativa representa a
proteção da família, a ampliação da garantia dos direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários do casal.

"Temos orientado os casais que desejam oficializar o matrimônio que procurem efetuar sua inscrição
gratuitamente no CRAS, evitando transtornos e garantia vaga na solenidade", finaliza.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
03/05/2016 - SITE O QUARTO PODER 
POSITIVA
Justiça condena ex-prefeito e membros da Comissão de Licitação

Pag.: 24

Justiça condena ex-prefeito e membros da
Comissão de Licitação

03/05/2016 19:37:28

 

Em sentença datada dessa segunda-feira, 02, a juíza Elaile Silva Carvalho, titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas, condenou o ex-prefeito do Município, Jonas Demito, além de Iranil Botelho Moreira e José Maria Dias
Martins – ex-integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura – a, respectivamente, duas penas
de prestação pecuniária de R$ 50 mil e multa de 97 dias-multa (ex-prefeito) e duas penas de prestação
pecuniária de R$ 10 mil e 97 dias-multa (integrantes da CPL). Na sentença, a magistrada determina ainda a
suspensão dos direitos políticos dos réus enquanto durarem os efeitos da condenação. Os réus têm o direito de
recorrer em liberdade.

A sentença judicial atende à Ação Penal interposta pelo Ministério Público contra os réus em virtude de
irregularidades constatadas no processo licitatório nº 02/2001 CPL para a contratação de firma, empresa ou
cooperativa especializada em execução de serviços de limpeza e higienização, lavanderia, jardinagem, telefonia 
e outros no Matadouro Municipal.

Entre as irregularidades apontadas pelo MPE, a anulação do ato que determinava a abertura das propostas,
designada para o dia 25 de janeiro de 2002, às 10h, na sala da CPL. A contratação, pelo então prefeito Jonas
Demito, da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos - COTRABA, antes da realização da licitação também é
ressaltada pelo autor da ação. Consta dos autos que a contratação da empresa data do dia 01/12/2001, portanto
antes de ser realizada a licitação.

Fraude no processo licitatório – Em suas considerações, a juíza destaca o fato dos denunciados não haverem
juntado aos autos nenhum dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes. De acordo com a
magistrada, o único documento que aparece é o Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Administração do Governo da Bahia às empresas MISERV e COTRABA, "emitida em 03/10/2001, portanto, em
data posterior à sessão de recebimento e abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços, realizada
em 20/07/2001. Não se pode chegar a outra conclusão senão que os documentos foram juntados
posteriormente", frisa a magistrada.

"Compulsando os autos, constata-se que todas as três firmas escolhidas para participar do certame eram do
Estado da Bahia, Estado este que nem possui fronteira com o Maranhão", acrescenta.

 

A titular da 1ª Vara de Balsas ressalta ainda as divergências entre os prazos de vigência do contrato



estabelecido na Carta Convite nº 21/2001 (de 12 (doze meses, com previsão de início em fevereiro de 2002), e
na minuta do contrato anexo à Carta Convite (duração mensal, com início em 1º de agosto, e podendo ser
prorrogado). Diz a juíza: "a existência de prazos conflitantes entre a Carta Convite e a minuta do contrato
pressupõe a ausência ou ineficiência de uma análise de assessoria técnico-jurídica da Prefeitura, contrariando o
que é estabelecido no art. 38, VI,  parágrafo único, da Lei nº 8.666/93".

Para a magistrada, "a fraude no processo licitatório ainda pode ser comprovada através da própria minuta
juntada aos autos do contrato anexado à Carta Convite, onde já existe o nome da COTRABA, vencedora do
processo licitatório. Isso bem antes da abertura da sessão de licitação", observa, ressaltando ainda a omissão de
cláusulas indispensáveis a qualquer contrato administrativo na referida minuta.

Reportando-se ao depoimento de testemunhas, a juíza afirma que todas confirmaram com riquezas de detalhes
todos os fatos declinados na inicial e confirmaram que os réus foram os autores dos crimes apontados.

O post Justiça condena ex-prefeito e membros da Comissão de Licitação apareceu primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/uncategorized/justica-condena-ex-prefeito-e-membros-da-comissao-de-licitacao/
http://www.oquartopoder.com
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Após estudos de alternativas para a necessidade de troca de mensagens instantâneas o Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), através da sua Diretoria de Informática e Automação, definiu o aplicativo Telegram como
mensageiro padrão. O app passará a ser o comunicador instantâneo padrão entre magistrados e servidores do
Judiciário maranhense.

Com o objetivo de contenção de gastos, o TJMA optou por eleger o Telegram para a troca de mensagens ao
invés de desenvolver “chat” próprio.  Um comunicador de mensagens instantâneas  próprio demandaria tempo
e custos. Segundo a Diretoria de Informática do TJMA , o mensageiro foi escolhido por ser multiplataforma,
gratuito e que oferece mais segurança nas trocas de mensagens que os demais aplicativos. 

Além de ser gratuito o aplicativo  tem suporte para todas as plataformas, fornecendo uma identidade única ao
usuário, ou seja, um nome de usuário  que pode ser utilizado entre os contatos para identificação.

O app está disponível para diversos dispositivos, smartphones, tablets e computadores desktops, nos sistemas
Android, iOS, Windows Phone, Windows, OS X e Linux, além de sua versão web.

Para configurar o Telegram, inicialmente o aplicativo de ser instalado em um smartphone, onde é feito o
cadastrando do número de telefone.  Toda a agenda de contatos contida no aparelho será automaticamente
visualizada no aplicativo. Depois desta etapa, o usuário pode configurar o Telegram nos demais dispositivos
usando o mesmo número de telefone.

A versão desktop do Telegram pode ser baixada no site do aplicativo desktop.telegram.org/.
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 Acusado de homicídio é condenado a 16 anos de prisão em Buriticupu
Em júri promovido pela Comarca de Buriticupu no último dia 29 de abril, o réu Antonio Sousa de Silva, o
“Denis”, como é conhecido, foi condenado a 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele
respondeu pelo homicídio de Paulino de Jesus dos Santos, crime ocorrido no povoado Sagrima (Buriticupu) no
ano de 2000. Presidiu o julgamento o juiz Duarte Henrique Ribeiro de Souza, titular da unidade. A pena deve
ser cumprida na Penitenciária de Pedrinhas.

De acordo com a denúncia, o motivo do crime teria sido um desentendimento entre vítima e acusado devido ao
fato desse último estar comendo as galinhas de propriedade da vítima. Ainda segundo a denúncia, no domingo
de Páscoa o réu, em companhia de outro acusado, conhecido por “Binana”, e outras pessoas, estava caçando as
galinhas da vítima quando teve início uma discussão entre acusados e vítima. Na ocasião, sacando de um
revólver entregue a  ele por “Binana” o réu desferiu conta a vítima os tiros que atingiram Paulino nas pernas e
nas partes íntimas, causando-lhe a morte.

Prejuízos irreparáveis 

Na sentença,  o juiz ressalta a “atitude violenta e extremada” do réu, que teria agido com “dolo intenso, pois
ceifou a vida de seu vizinho, pessoa considerada idosa”. Para o magistrado, “os motivos do delito não justificam
a conduta do acusado”. Duarte Ribeiro destaca ainda os “prejuízos irreparáveis” acarretado aos familiares pela
morte da vítima.

A confissão do réu e o fato do mesmo ser menor à época do crime foram os atenuantes que diminuíram a pena
inicial, de 18 anos, para 16 anos de reclusão.

“Inaplicável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, bem como a concessão
de “sursis”, já que não se encontram presentes os requisitos autorizadores.Considerando que o réu respondeu
parte do processo acautelado, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, em consonância com a
jurisprudência solidificada nos tribunais superiores. Além do mais, ainda se fazem presentes os requisitos e
fundamentos do decreto preventivo, já devidamente fundamentado nos autos, em especial para garantia da
ordem pública e para aplicação da lei penal”, consta da sentença.
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NOTÍCIA: Turma Recursal de Bacabal tem nova composição.

Em ato realizado na manhã desta segunda-feira (02), na CGJ-MA, as juízas Vanessa Ferreira Pereira Lopes e
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira, da 1ª e 2ª Varas da Comarca de Bacabal (246 km de São Luís), tomaram
posse como membros suplentes da Turma Recursal Cível e Criminal do Sistema dos Juizados Especiais com
sede naquele município.

Representando as empossadas, a juíza Daniela de Jesus Ferreira disse que a Corregedoria é a casa do juiz. A
magistrada aproveitou, ainda, para elogiar o acolhimento e as orientações fornecidas pela CGJ aos magistrados,
favorecendo a evolução e o desenvolvimento das atividades laborais.

Segundo a corregedora Anildes Cruz, as exigências sob os magistrados são realizadas com base nos recursos e
estruturas que os mesmos dispõem para desenvolverem suas atribuições. “Estamos trabalhando sob escassez,
mas certos de podermos buscar as melhorias que a prestação jurisdicional necessita”, destacou a
desembargadora, reconhecendo o esforço dos magistrados para reduzir os índices de congestionamento
processual.

A juíza coordenadora dos Juizados Especiais, Márcia Chaves, presente à posse, disse que o comprometimento e
as atividades em equipe farão a grande diferença no trabalho. “O comportamento do trabalho em conjunto é um
dos maiores aprendizados na Turma”, enfatizou a magistrada coordenadora.

Com mandato de dois anos, cada turma recursal é formada por três titulares e três suplentes. A função destes é
de substituir os titulares nos casos de ausências, ocasionadas pelos afastamentos legais. Caso ocorra a vacância
antes do término do mandato, um novo edital é aberto para suprir a vaga, não cabendo promoção automática do
suplente ao posto de titular.

TURMA DE BACABAL – a turma recursal de Bacabal contempla, além da sede, as cidades de Alto Alegre do
Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Arari, Bom Jardim, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago
Verde, Monção, Olho D’Água das Cunhas, Paulo Ramos, Pedreiras, Pindaré Mirim, Pio XII, Poção de Pedras, São
Mateus do Maranhão, São Luís Gonzaga do Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia, Vitória do Mearim, Vitorino
Freire e Zé Doca. A unidade tem competência para julgar recursos oriundos de processos da Lei 9.099/1995
(Lei dos Juizados).


