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Juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
O juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, determinou ao Estado do Maranhão
por meio da Assembleia Legislativa do Estado a adequação do Portal da Transparência ao que prevê a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Na decisão liminar, proferida na tarde desta quarta-feira (1º), a Assembleia deverá
apresentar em juízo a relação com o nome de todos os servidores e deputados estaduais daquele Poder com a
respectiva remuneração e demais vantagens recebidas.
A Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público (MPMA) é baseada no Parecer Técnico n.º 113/2016-AT,
constante de procedimento administrativo que aponta a inexistência de informações sobre procedimentos
licitatórios, contratos e resultados destes; relatórios resumidos da execução orçamentária e prestações de
contas com os devidos pareceres técnicos; e ausência de informações suficientes que possam indicar a criação
do Serviço de Informação ao Cidadão, entre outras irregularidades.
O magistrado Douglas Martins, antes de proferir a decisão, deu prazo para o Estado do Maranhão apresentar
informações. Em resposta, alegou impossibilidade de atendimento dos pedidos formulados pelo Ministério
Público em razão dos altos custos de implantação de um portal da transparência nos moldes adotados pela
Câmara dos Deputados. O Estado do Maranhão se defendeu, ainda, informando que os pedidos seriam baseados
apenas em supostas denúncias veiculadas na imprensa sobre "funcionários fantasmas", violando dessa forma, a
separação dos Poderes. Alegou, ao final, que todos os atos que envolvem orçamento e finanças são publicados
no Diário Oficial.
Na decisão o juiz Douglas Martins invocou o artigo 37 da Constituição Federal, reafirmando o dever do Estado
com a publicidade e a moralidade na Administração Pública. Discorre o magistrado no documento ..."A regra,
na Administração Pública, é a mais absoluta transparência naquilo que envolve a aplicação de recursos públicos,
desde o financiamento das mais vultosas obras e aquisição de produtos de alto valor, até o pagamento de uma
diária a um servidor público".
O Estado do Maranhão, por meio da Assembleia Legislativa do Estado, deverá no prazo de 30 dias, sanar as
deficiências apontadas pelo MPMA, adequando o Portal da Transparência nos moldes do utilizado pela Câmara
dos Deputados e adaptar o Serviço de Acesso às Informações Públicas ao Cidadão.
A Justiça determinou também, no prazo de 05 dias, a juntada no processo, da relação de todos os deputados
estaduais e servidores ( efetivos, comissionados, contratados e requisitados) com indicação de cargo,
remuneração e lotação. A Assembleia Legislativa terá o prazo de 90 dias para realizar recadastramento de
todos os servidores do órgão.
Fonte - Portal do Poder Judiciário
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Publicado em   02/jun/2016

por  Caio Hostilio

Por Ricardo Murad (Facebook)

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MAIS UMA TRAPALHADA INSPIRADA NO MODO DINO DE GOVERNAR

HUMBERTO COUTINHO PRECISA TER CUIDADO PARA NÃO SE TRANSFORMAR EM OUTRO

WALDIR MARANHÃO

Decisão pertinente do juiz Douglas Martins sobre a transparência dos gastos e contratações na

Assembleia Legislativa. E as despesas para garantir a transparência das informações não pode

ser desculpa para o Poder Legislativo não disponibilizar os dados como defendeu de forma

estapafúrdia a PGE. Ora, a Assembleia que conseguiu recursos milionários para construir,

equipar e manter hoje a mega estrutura da Rádio e TV Assembleia, o que também é de extrema

importância para que o povo acompanhe seus parlamentares, também tem a obrigação de exigir

um crédito especial ao governador, já que como alega, não tem recursos ordinários previstos no

seu orçamento para montar um portal da transparência completo e eficiente como exige a lei.

O Crédito Especial serve para isso. Tem destino certo, objeto específico e valor definido. A

Assembleia solicita o crédito para o governador Flávio Dino – iniciativa tem que ser dele – para

que a transparência dos atos do Poder Legislativo, que genuinamente representa o povo, possa

ser disponibilizada para conhecimento público como determina a lei. E o Poder, que tem o dever

de fiscalizar os demais, não pode dar mau exemplo.

Tenho certeza que o juiz Douglas Martins não irá aceitar essa desculpa esfarrapada de que não

http://caiohostilio.com/2016/06/02/ricardo-murad-critica-a-falta-do-portal-da-transparencia-na-assembleia-legislativa/
http://caiohostilio.com/2016/06/02/ricardo-murad-critica-a-falta-do-portal-da-transparencia-na-assembleia-legislativa/
http://caiohostilio.com/2016/06/02/ricardo-murad-critica-a-falta-do-portal-da-transparencia-na-assembleia-legislativa/


há dinheiro, arranjada pela Procuradoria Geral do Estado, atendendo mais uma tese tresloucada

de Flávio Dino, pois é ele que comanda a PGE. Disse outra tese tresloucada porque vocês se

lembram daquela que ele bolou para Waldir Maranhão assinar. Até hoje o deputado não poder

nem sair às ruas, ir à restaurantes, presidir sessão na câmara porque é hostilizado, sempre

vaiado e impedido de ficar no locais.

Para gastar com jatinhos, diárias, hospedagens em BSB pra fazer política e contratar empresa

de eventos por mais de hum milhão de reais para que a EMSERH, empresa de serviços

hospitalares que eu criei para administrar a rede, não falta dinheiro. Flávio Dino pode e tem

obrigação de mandar os R$ 3,5 milhões para a ASSEMBLEIA ter o seu portal de acordo com o

que determina a lei e o povo espera.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
03/06/2016 - BLOG DO KIEL MARTINS 
NEUTRA
Justiça apreende bens do filho de Waldir Maranhão; E Edmar Cutrim, como fica?

Pag.: 3

Justiça apreende bens do filho de Waldir
Maranhão; E Edmar Cutrim, como fica?

02/06/2016 16:02:41

 

Compartilhe
 

O médico Thiago Augusto Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir
Maranhão (PP-MA), teve uma Toyota Hilux apreendida hoje (2), no Olho d'Água, em São Luís. A informação foi
publicada hoje em primeira mão pelo jornalista Gilberto Léda.

O mandado foi cumprido após decisão do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da capital, no bojo de uma ação popular proposta pelos advogados Pedro Leonel Pinto de Carvalho e
Aristóteles Duarte Ribeiro.

O magistrado havia determinado, há duas semanas, o bloqueio de R$ 235 mil em bens do médico
anestesiologista. O valor refere-se ao que ele recebera a título de salário - pelo menos entre novembro de 2013
e maio de 2016 - como assessor do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Maranhão, mesmo trabalhando e
estudando em São Paulo.

Como nas contas do filho do deputado foram encontrado "apenas" R$ 7 mil, Douglas Martins determinou a
busca e apreensão de dois veículos: além da caminhonete encontrada ontem, existe um mandado em aberto
para uma SW4, supostamente sendo usada em São Paulo .

De posse dos veículo, a Justiça aguarda que Thiago Maranhão deposite o valor bloqueado, o bem irá a leilão.

Agora fica as perguntas no ar: Porque o conselheiro Edmar Cutrim não foi penalizado? Como é possível Thiago
Maranhão ser nomeado com 14 anos de idade? Será que a justiça é diferente para o conselheiro Edmar Cutrim?

 

whatsapp://send?text=Justiça apreende bens do filho de Waldir Maranhão; E Edmar Cutrim, como fica? - http://blogdokielmartins.com.br/2016/06/02/justica-apreende-bens-do-filho-de-waldir-maranhao-e-edmar-cutrim-como-fica/?utm_source=WhatsApp%26utm_medium=IM%26amp;utm_campaign=share%20button
http://gilbertoleda.com.br/
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Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça afastou o titular do maior tabelionato do estado
por ter vencimentos maiores que o permitido por lei. No Maranhão, 63 dos cartórios tem problemas
com seus titulares.

Alvo de brigas judiciais, o 1º Cartório de Registro de
Imóveis de São Luís, que era gerido por Gonçalves. A

Na última semana, a corregedora nacional de Justiça, Nancy Andrighi, determinou o afastamento de Ricardo da
Silva Gonçalves, do comando do 1º Cartório de Imóveis de São Luís, um dos maiores e mais lucrativos do
Maranhão, e chamou atenção para o problema da titularidade dos cartórios maranhenses.

De acordo com matéria publicada nesta quinta-feira pelo jornal O Imparcial, a situação do cartório de Imóveis
é parecida com a de muitos outros no Maranhão, com uma série de disputas pela titularidade com direito a
batalhas de liminares e recursos. Além disso, há ainda aqueles que não vem cumprindo as leis, principalmente
no que diz respeito à prestação de contas.

Segundo o site Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça, o Maranhão possui 283 cartórios distribuídos
por todo o estado. Deste total, apenas 181 possuem regularidade em sua titularidade sem contestação alguma
na justiça, enquanto 103 possuem algum tipo de problema com a situação jurídica do responsável.

Atualmente, são 38 cartórios vagos, incluindo o 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Luís, que era gerido
por Gonçalves. Além deles, 58 estão com processos em andamento que foram convertidos em diligências, e
outros cinco ainda não possuem decisão original. O Maranhão ainda tem dois cartórios constando como inativos.

Desses cartórios com problemas pendentes na Justiça, alguns têm a sua titularidade sub júdice após decisão do
CNJ publicado em 2015 que revogou aproximadamente 24 responsáveis interinamente que tiveram alguma
espécie de vício em suas nomeações.

Anteriormente, o CNJ e também o Supremo Tribunal Federal homologou decisões que colocaram em dúvida a
titularidade de outros cartórios. Ao todo, atualmente 63 desses cartórios estão com Processos em andamento.

Diversas são as causas de processos judiciais interrogando a "propriedade" das serventias que variam desde a
multiplicidades de titularidade, os problemas com posses de interinos e também outras pendências menores.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
03/06/2016 - BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL 
POSITIVA
JUIZ IMPÕE DIVULGAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pag.: 5

JUIZ IMPÕE DIVULGAÇÃO DE FOLHA DE
PAGAMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01/06/2016 00:00:00

Assembleia Legislativa também deverá adequar o Portal da Transparência. Órgão terá prazo
de 90 dias para realizar recadastramento dos servidores.

Do G1 MA

 

Juiz Douglas Martins é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos em

São Luís (Foto: Divulgação/Corregedoria Geral da Justiça)

 

O juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, determinou

nesta quarta-feira (1º), em São Luís, ao Estado do Maranhão, por meio da Assembleia

Legislativa do Maranhão, a adequação do Portal da Transparência ao que prevê a Lei de
Responsabilidade Fiscal. De acordo com a decisão, a Assembleia Legislativa deverá
divulgar a folha de pagamento com o nome dos servidores e deputados estaduais com
respectiva remuneração e demais vantagens recebidas.
A decisão foi baseada em uma Ação Civil Pública requerida pelo Ministério Público do
Maranhão (MP-MA) que apontou a falta de informações sobre procedimentos licitatórios,
contratos e resultados, relatórios resumidos da execução orçamentária e prestações de
contas com os devidos pareceres técnicos e a ausência de informações suficientes que
possam indicar a criação do Serviço de Informação ao Cidadão.
O juiz antes de proferir a sentença ainda concedeu prazo ao Estado do Maranhão para
mostrar informações. No entanto, o Estado alegou impossibilidade de atendimento dos
pedidos formulados pelo órgão ministerial em razão dos altos custos de implantação de
um portal da transparência nos moldes adotados pela Câmara dos Deputados.
O Estado do Maranhão, por meio da Assembleia Legislativa do Estado, deverá no prazo
de 30 dias, sanar as deficiências apontadas pelo MP, adequando o Portal da
Transparência nos moldes do utilizado pela Câmara dos Deputados e adaptar o Serviço
de Acesso às Informações Públicas ao Cidadão.
A Justiça determinou também, no prazo de cinco dias, a relação de todos os deputados
estaduais e servidores com indicação de cargo, remuneração e lotação. A Assembleia
Legislativa terá o prazo de 90 dias para realizar recadastramento de todos os servidores
do órgão.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/cidade/sao-luis.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/maranhao


Por telefone, a assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão
informou ao site que só irá se pronunciar sobre a decisão e realizar as devidas
providências após ser comunicado oficialmente pela a Justiça do Maranhão.
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Quando TJ vai chegar na casa de Edmar Cutrim?

Caso fantasmas do TCE, só quem pagou foi "funcionário fantasma", o patrão que empregou, nada aconteceu até
agora.

A notícia que o filho do deputado Waldir Maranhão, ex-o assessor do TCE, que recebia sem trabalhar quase 7
mil reais mensais, desde 2013, teve uma Toyota Hilux apreendida hoje (2), levada pela justiça de sua residência
no Olho d'Água, em São Luís.

A informação foi publicada hoje  nos blogues da cidade, dando conta que a Justiça está sendo feita, punindo o 
médico Thiago Augusto Maranhão Cardoso, que estava lotado como assessor do Tribunal de Contas do Estado
(TCE) do Maranhão, mesmo trabalhando e estudando em São Paulo.

Pergunta-se aos juízes e desembargadores do TJ do Maranhão: Quando o empregador de fantasmas, o
conselheiro Edmar Cutrim vai ser penalizado? Quando vão levar os carros luxuosos do Don Bigodon da contas?
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O prefeito Elano Martins Coelho (PRB) do município de Nova Colinas, distante 734 quilômetros de São Luís,
alegou inocência no caso investigado pela Polícia Civil de supostos desvios de verbas públicas da cidade.

Elano chegou a ser conduzido por equipes da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção
(Seccor) há duas semanas, prestou depoimento e depois de cumprir o período protocolar de 5 dias de privação à
liberdade, retornou ao comando do município.

Pesa contra o gestor, eleito em 2012, acusação de que houve fraudes em licitações e beneficiamento a uma
suposta empresa de fachada. A denúncia, segundo a Polícia Civil, teria partido do Ministério Público (MP).

O prefeito contesta as acusações e assegura que já se colocou à disposição da Justiça.

Elano Coelho também sustenta ter contribuído com a polícia. Ele disponibilizou, por exemplo, dois
computadores para a polícia realizar a perícia técnica, mesmo os investigadores tendo apreendido os
equipamentos em local não citado em petição, portanto, sem haver qualquer autorização judicial para o mesmo.

O prefeito também suspendeu todos os contratos investigados, determinou auditoria emergencial em todas as
licitações, afastou servidores citados nas investigações e que atuavam diretamente na condução das
concorrências públicas e disponibilizou todos os dados à Justiça.

"Tomei todas as providências cabíveis para garantir total transparência em relação a esta situação. Tenho
convicção de inocência em relação a todo o caso", disse.

Elano também assegurou que o valor supostamente desviado dos cofres públicos de R$ 7 milhões, apontados
pela imprensa, é fictício. "As auditorias vão provar que os valores divulgados pela mídia não são reais", disse.

Ele também negou a existência de qualquer relação material com Tiago Ribeiro Dantas, apontado como seu
sócio, muito menos com Marisol Nascimento, esposa de Tiago, que tecnicamente estava foragida até o início da
semana, mas teve a prisão relaxada pela Justiça Estadual e foi ouvida ontem pela Polícia Civil em São Luís.

Elano finalizou, afirmando que Marisol Nascimento jamais recebeu qualquer vencimento pelo município de



Nova Colinas e explicou que a aparição do nome dela num suposto contracheque se deu por algum equivoco,
que deverá ser investigado. Os responsáveis pelo ato, segundo o prefeito, serão punidos.
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Justiça aguarda que Thiago Maranhão deposite o valor bloqueado, o bem irá a leilão

O médico Thiago Augusto Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir
Maranhão (PP-MA), teve uma Toyota Hilux apreendida hoje (2), no Olho d'Água, em São Luís.

O mandado foi cumprido após decisão do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da capital, no bojo de uma ação popular proposta pelos advogados Pedro Leonel Pinto de Carvalho e
Aristóteles Duarte Ribeiro.

mandadoO magistrado havia determinado, há duas semanas, o bloqueio de R$ 235 mil em bens do médico
anestesiologista. O valor refere-se ao que ele recebera a título de salário - pelo menos entre novembro de 2013
e maio de 2016 - como assessor do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Maranhão, mesmo trabalhando e
estudando em São Paulo.

Como nas contas do filho do deputado foram encontrado "apenas" R$ 7 mil, Douglas Martins determinou a
busca e apreensão de dois veículos: além da caminhonete encontrada ontem, existe um mandado em aberto
para uma SW4, supostamente sendo usada em São Paulo.

De posse dos veículo, a Justiça aguarda que Thiago Maranhão deposite o valor bloqueado, o bem irá a leilão.

00

O post Justiça apreende Hilux do filho de Maranhão apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2016/06/02/justica-apreende-hilux-do-filho-de-maranhao/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares

