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MINISTRO DIAS TOFFOLI REAJUSTA VOTO SOBRE ALCANCE DO
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Nesta quinta-feira (3), no início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli
apresentou um reajuste no voto proferido ontem (2) na questão de ordem na Ação Penal (AP) 937, na qual se
discute a possibilidade de restrição do foro por prerrogativa de função. Além de fixar a competência do STF
para processar e julgar os membros do Congresso Nacional, seu voto dá maior extensão à matéria e fixa
também a competência de foro prevista na Constituição Federal, para os demais cargos, exclusivamente para
crimes praticados após a diplomação ou a nomeação (conforme o caso), independentemente de sua relação ou
não com a função pública em questão.

De acordo com o ministro, com essa proposição, a decisão do Supremo atingiria um número muito expressivo
de casos relativos a prefeitos que são julgados, por força da Constituição, perante os Tribunais de Justiça, tanto
quanto a crimes cometidos após a diplomação quanto a crimes cometidos antes da diplomação. Com sua
proposta, todos os que respondem a processos perante os TJs por crimes anteriores à diplomação, teriam seus
processos remetidos, de imediato, à primeira instância.

O ministro salientou, ainda, que não se aplicam as regras constitucionais de prerrogativa de foro quanto aos
crimes praticados anteriormente à diplomação ou nomeação, conforme o caso, hipótese em que os processos
deverão ser remetidos ao juízo de primeira instância competente, independentemente da fase em que se
encontram.

Por fim, Toffoli propôs que se reconheça a inconstitucionalidade de todas as normas previstas em constituições
estaduais, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal, que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro
não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação da simetria. Para o ministro, só a
União pode legislar sobre matéria penal e processual penal. Nestes casos, os processos deverão ser remetidos
ao juízo de primeira instância competente, independentemente da fase em que se encontram.

O ministro manteve seu posicionamento quanto à prorrogação da competência, estabelecendo que, quando
aplicável a competência por prerrogativa de foro, a renúncia ou a cessação por qualquer outro motivo da função
pública que atraia a causa penal ao foro especial, após o encerramento da fase do artigo 10 da Lei 8.038/1990,
com a determinação de abertura de vista às partes para alegações finais, não altera a competência para o
julgamento da ação penal.
Leia a íntegra da conclusão do voto (reajustado).
MB/CR
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APÓS ESCONDER EDITAIS, JUSTIÇA AFASTA PRESIDENTE DA CPL
DE PRESIDENTE DUTRA

Atendendo pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, em 27 de abril, o afastamento
imediato, em caráter liminar, de Jhon Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho dos cargos de presidente da
Comissão Permanente de Licitação (CPL) e de Pregoeiro Oficial do Município de Presidente Dutra.

A decisão, assinada pelo juiz Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa, acolhe solicitação feita em Ação Penal
proposta pelo promotor de justiça Carlos Rafael Fernandes Bulhão.

Consta nos autos que, em 20 de fevereiro de 2018, foram publicados no Diário Oficial do Estado três avisos de
licitação: os pregões presenciais números 007/2018, 009/2018 e 011/2018 e que nas referidas publicações
estava previsto que os editais estariam à disposição dos interessados na sala da CPL, localizada na sede da
Prefeitura de Presidente Dutra para consulta gratuita ou para aquisição, mediante pagamento de taxa, via DAM,
informando ainda telefone e e-mail para contato, caso necessário.

No entanto, a representante da empresa Distribuidora Costa LTDA-ME, Maria Derizel Oliveira de Queiroz, se
deslocou à referida sala, no dia 1º de março de 2018, após o pagamento de taxa de R$ 50, mas não conseguiu
ter acesso aos editais. No dia seguinte, ela retornou à Prefeitura para receber os documentos, quando Jhon
Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho informou que os enviaria por e-mail, o que não fez. Outro detalhe é que
o presidente da CPL entregou os editais em pendrive a outras empresas.

Também foi informado que, na sessão do dia 5 de março, as empresas licitantes de outras cidades foram
descredenciadas.

Na ação, o promotor de justiça acrescentou que o próprio denunciado confessou que Maria Derizel Oliveira de
Queiroz efetuou o pagamento da DAM e que compareceu três vezes à Prefeitura para receber os editais, mas
não conseguiu as cópias porque o pregoeiro não as entregou. “Os documentos constantes nos autos
demonstram de forma inequívoca as alegações do autor da Denúncia, tornando-se verossímeis suas
afirmações”, afirmou o juiz na Decisão.
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TJMA mantém decisão judicial e bancos são obrigados a atender
clientes no máximo em 30 minutos

O desembargador Jorge Rachid foi o relator do processo.

                 A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou recurso ajuizado pelos bancos
do Nordeste, do Brasil, Bradesco e da Amazônia, mantendo inalterada sentença da juíza Elaile Silva Carvalho,
da Comarca de Balsas. A magistrada julgou procedente uma ação que determina às instituições bancárias a
responsabilidade de atender, no tempo máximo de 30 minutos, os usuários que estiverem em fila para os
serviços prestados no guichê, de acordo com normas estabelecidas na Lei Estadual nº 7.806/2002, e na Lei
Municipal nº 899/2006 - conhecida como "Lei das filas".

             Os desembargadores do órgão colegiado também mantiveram a sentença de primeira instância nas
demais determinações, de implantação de sistema de controle de atendimento, mediante a distribuição de
senhas aos usuários, nas quais deverão constar impressos, mecanicamente, os horários de recebimento da
senha na fila e o horário de atendimento do cliente no guichê; a fixação de cartazes em locais de fácil
visualização, esclarecendo ao público que o atendimento nos caixas se dará em, no máximo, 30 minutos, além
de, em todas as agências bancárias de sua responsabilidade, a disponibilização de assentos para os clientes que
aguardam atendimento, bem como o acesso dos mesmos a sanitários de forma gratuita.

               Em caso de descumprimento da decisão, a multa majorada fora no valor de R$ 20 mil por dia de
descumprimento, limitada a R$ 600 mil, a ser aplicada individualmente a cada requerido, revertendo os valores
resultantes do inadimplemento ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Estado
do Maranhão.

                A apelação ajuizada pelos bancos teve como relator o desembargador Jorge Rachid. As instituições
bancárias pediam que a sentença de 1º grau fosse anulada, alegando a incompetência do juízo, a ilegitimidade
da lei e da atuação do Ministério Público estadual em propor a Ação Civil Pública contra as agências bancárias.
Sustentaram, também, cerceamento de defesa, excesso quanto aos pedidos contidos na petição inicial e na
aplicação de multa em caso de descumprimento.

              Segundo o relator, a matéria trata de leis estadual e municipal, não havendo participação de qualquer
ente federal. Para o desembargador, não resta dúvidas da legitimidade da atuação do Ministério Público para
propor a ação.

              Jorge Rachid afirmou, ainda, que a fundamentação da sentença deixou claro a constitucionalidade das
leis, pois há entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando terem os
municípios competência para legislar sobre ações do interesse local, inclusive com base no artigo 30, I, da
Constituição Federal.

               Baseado nisso, o relator entendeu não merecer prosperar o argumento dos apelantes acerca da
incompetência do município no que diz respeito ao tempo de atendimento nas agências bancárias, razão pela



qual não há que se falar em inconstitucionalidade das normas.

               Sobre o cerceamento de defesa, a relatoria explicou terem sido comprovados os fatos alegados na
inicial, tratando-se, assim, de matéria exclusivamente de direito, podendo o magistrado julgar antecipadamente
a lide, ou seja, quando estabelece-se que os autos possuem maturação suficiente para serem julgados,
refutando o argumento dos apelantes.

                Para o relator, os fatos são suficientes para manter inalterada a sentença do juízo de base, assim
como os valores das multas em caso de descumprimento da decisão, para que o direito do consumidor seja
assegurado de acordo com as normas estabelecidas na "Lei das Filas". Acompanharam o voto do relator, os
desembargadores Kleber Carvalho e Angela Salazar, para manter a sentença inalterada. (Protocolo nº
43.351/2017 – Balsas)

Assessoria de Comunicação do TJMA
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STF decide por unanimidade restringir foro privilegiado de
deputados e senadores

Houve divergência sobre o alcance da medida, mas prevaleceu posição de manter no STF somente os processos
de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo.

Por Renan Ramalho, Fernanda Calgaro e Mariana Oliveira, G1 e TV Globo, Brasília
03/05/2018 

Supremo restringe foro privilegiado de deputados e senadores
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (3) reduzir o alcance do foro privilegiado de
deputados e senadores somente para aqueles processos sobre crimes ocorridos durante o mandato e
relacionados ao exercício do cargo parlamentar.
Com a decisão, deixarão o Supremo Tribunal Federal parte dos cerca de 540 inquéritos e ações penais em
tramitação, segundo a assessoria do STF.

Perguntas e respostas sobre foro privilegiado; entenda

Caberá ao ministro-relator de cada um desses inquéritos ou ações analisar quais deverão ser enviados à
primeira instância da Justiça por não se enquadrarem nos novos critérios. "Eu acho que cada relator [poderá
decidir] individualmente. Não vai precisar trazer mais para o plenário", explicou o ministro Luís Roberto
Barroso, relator da ação na qual se baseou a decisão desta quinta do STF.
O foro por prerrogativa de função, o chamado "foro privilegiado", é o direito que têm deputados e senadores –
entre outras autoridades, como presidente e ministros – de serem julgados somente pelo Supremo. Atualmente,
qualquer ação penal contra esses parlamentares, mesmo as anteriores ou as não relacionadas ao mandato, são
transferidas das instâncias judiciais em que tramitam para o STF.

Durante o julgamento, que começou em maio do ano passado, os ministros também fixaram o momento a partir
do qual uma ação contra um parlamentar em tramitação no STF não pode mais sair da Corte: na hipótese de ele
deixar o mandato numa tentativa de escapar de uma condenação iminente, por exemplo.
Pela decisão, o processo não deixará mais o STF quando se alcançar o final da coleta de provas, fase chamada
“instrução processual”, na qual o ministro intima as partes a apresentarem suas alegações finais.
Assim, se um político que responda a processo no STF (por ter cometido o crime no cargo e em razão dele)
deixar o mandato após a instrução, por qualquer motivo, ele deverá necessariamente ser julgado pela própria
Corte, para não atrasar o processo com o envio à primeira instância.

Divergências

Durante o julgamento, surgiram três posições:
Uma, apresentada pelo ministro Luís Roberto Barroso, de restringir o foro privilegiado de deputados e
senadores aos crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados ao cargo. Sete ministros aderiram a
essa posição (Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Marco Aurélio
Mello).



Outra, do ministro Alexandre de Moraes,de manter no STF todos os processos de crimes cometidos por
deputados e senadores durante o mandato mesmo que não tenham relação com o cargo. Dois ministros ficaram
com essa posição (o próprio Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski).

Uma terceira, a partir de um ajuste do voto do ministro Dias Toffoli, prevê estender a todas as autoridades que
tenham prerrogativa de julgamento em instâncias superiores – e não só a deputados e senadores – a restrição
ao foro privilegiado. Além de Toffoli, Gilmar Mendes também se manifestou a favor dessa posição.
O julgamento começou em maio do ano passado, foi interrompido duas vezes e retomado nesta semana, com
duas sessões, nestas quarta (2) e quinta (3).

Votos dos ministros

Saiba quais argumentos cada ministro utilizou para justificar o voto:
Luís Roberto Barroso - Em seu voto, em maio do ano passado, o ministro Luís Roberto Barroso disse que a atual
regra leva muitos processos à prescrição – quando a demora no julgamento extingue a punição – porque cada
vez que um político muda de cargo, o processo migra de tribunal, atrasando sua conclusão. “A prática atual não
realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em
grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso,
a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como
a probidade e a moralidade administrativa”, disse no voto.

Alexandre de Moraes - Em novembro, quando o julgamento foi retomado, Alexandre de Moraes, primeiro a
votar na sessão, reconheceu a “disfuncionalidade” da atual regra, por gerar um “sobe e desce” de processos
pelas sucessivas mudanças de instâncias, levando ao risco da prescrição. O ministro defendeu que permaneçam
no STF somente os processos sobre crimes cometidos durante o mandato, mesmo que não tenham relação com
o cargo. Para ele, uma restrição mais abrangente, como propôs Barroso, dependeria de uma alteração na
Constituição pelo Congresso. “O juízo natural dos congressistas que pratiquem infrações penais comuns – todos
os tipos de infração independentemente de estarem ou não ligadas à função –, é o Supremo Tribunal Federal
[...] A finalidade protetiva do foro é possibilitar que do momento em que eles foram diplomados até o momento
em que acabou o mandato, eles não sofram perseguições”, disse.

Luiz Fux - Acompanhou a proposta de Barroso, para tirar do STF também ações sobre delitos cometidos durante
o mandato, mas sem relação com o cargo. “Ora o candidato exerce um cargo, ora exerce outro. Quando o
processo baixa, ele não anda. Se ele baixa e não anda, quando ele voltar já está prescrito. Então é preciso que
efetivamente que ele tenha um juízo próprio e que o Supremo seja reservado somente para os ilícitos praticados
no cargo e em razão dele”, afirmou.

CONTINUA EM: http://www.andreimprensa.com.br/2018/05/stf-decide-por-unanimidade-restringir.html
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PM do Maranhão e bombeiro do Pará são presos se passando por
oficiais de justiça

Um policial militar do Maranhão e um soldado do Corpo de Bombeiros do Pará foram presos em Açailândia, a
562 Km de São Luís, depois de se passarem por oficial de Justiça. Com o PM e o soldado a polícia apreendeu
três pistolas e munição.

De acordo com a polícia, o policial militar Raylson Bezerra Carvalho e o soldado do Corpo de Bombeiros Jackson
Pereira da Silva após se identificarem como sendo militares e de posse do suposto mandado de busca e
apreensão do carro informou a vítima que o veículo seria encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da
cidade de Imperatriz, a 626 Km da capital, onde seria realizada uma perícia.

Depois de entregar o veículo para os suspeitos, a vítima, que não teve a sua identidade revelada, decidiu
informar a Polícia Militar de Açailândia que conseguiu localizar e efetuar a prisão dos envolvidos.

O delegado Murilo Lapenda disse que a documentação e a forma como a apreensão foi feita levantou a suspeita
das vítimas que procuraram a polícia. "A documentação e a forma como essa apreensão foi feita levantou a
suspeita das vítimas que procuraram a polícia para se informar e mostraram um documento que havia sido
apresentado por esse suposto oficial de Justiça. Uma documentação que apesar de ter as características do
carro, a placa e o chassi não tinha qualquer relação com o mandado de busca e apreensão".

Os dois militares foram encaminhados a 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Açailândia para prestar mais
esclarecimentos. Com eles foram encontradas três pistolas de uso das forças armadas e munição.

O delegado Murilo Lapenda revelou que os militares alegaram que tomaram o carro da vítima pela cobrança de
uma dívida. "Eles alegaram que tomaram o carro da vítima pela cobrança de uma dívida. A cobrança de uma
dívida desse policial, mas o que ficou caracterizado na realidade foi a extorsão praticada com o uso de arma de
fogo. Não se verificou a existência de busca e apreensão do veículo, apesar dele ser financiado, e uma possível
associação criminosa, já que havia a notícia da participação de um terceiro indivíduo que perseguiu o veículo da
vítima e levou os conduzidos, o policial militar e o bombeiro militar, até o local da apreensão".

Os suspeitos foram presos e vão responder por extorsão, associação criminosa e porte de arma de fogo de uso
restrito.

O post PM do Maranhão e bombeiro do Pará são presos se passando por oficiais de justiça apareceu primeiro
em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/05/04/pm-do-maranhao-e-bombeiro-do-para-sao-presos-se-passando-por-oficiais-de-justica/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Em audiência , César Pires discute instalação de empresa em
campos naturais de Santa Rita

Via Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, o deputado César
Pires (PV) realizou ontem (3), em Santa Rita, audiência pública para debater a implantação do Projeto de
Carnicinicultura na região dos campos da Baixada, pela empresa cearense Bomar Maricultura.

A reunião, realizada na quadra Poliesportiva José de Jesus Ribeiro, foi aberta pelo parlamentar e contou com
a presença de representantes do poder público, associação de criadores e residentes na região dos campos, que
debateram a instalação do projeto naquela área.

Os moradores temem ser prejudicados pela perda de suas fontes de renda, pois dependem da pesca e da
criação de animais para o sustento de suas famílias. O empreendimento deverá ser implantado dentro de uma
área de 4.100 hectares. Inicialmente, o projeto contempla uma área de 600 hectares, com a instalação de 63
tanques de criação de camarão. Mas, futuramente, deverá chegar a 1.800 hectares, alcançando a construção de
1680 viveiros de camarão.

O deputado César Pires, assim como os vereadores, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Santa Rita,
Fredilson Carvalho, o secretário Ralph Santos e o presidente da Associação de Pequenos Criadores de Gado
daquela cidade, também não concordam com a implantação do projeto nos campos naturais.

O secretário adjunto de Licenciamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Diego Matos, disse que está
aguardando o documento exigido para a empresa. "Até agora, não foi emitida nenhuma licença. Estamos
aguardando os estudos de impacto ambiental, de uso e ocupação de solo, além de outros documentos, para
saber se o pedido será deferido ou não", disse Diego Matos.

No encerramento da audiência, o deputado César Pires afirmou que fará os encaminhamentos para a
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, para que o cartório possa remeter todos os procedimentos
que foram feitos, incluindo a cadeia dominial e de que ordem foi feito a transferência da área.
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Bancos devem atender cliente em no máximo 30 minutos,
determina Justiça

Fachada do Banco da Amazônia (Imagem Ilustrativa)

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou recurso ajuizado pelos bancos do Nordeste, do Brasil,
Bradesco e da Amazônia, mantendo inalterada sentença da juíza Elaile Silva Carvalho, da Comarca de Balsas. A
magistrada julgou procedente uma ação que determina às instituições bancárias a responsabilidade de atender,
no tempo máximo de 30 minutos, os usuários que estiverem em fila para os serviços prestados no guichê, de
acordo com normas estabelecidas na Lei Estadual nº 7.806/2002, e na Lei Municipal nº 899/2006 - conhecida
como "Lei das filas".

Os desembargadores do órgão colegiado também mantiveram a sentença de primeira instância nas demais
determinações, de implantação de sistema de controle de atendimento, mediante a distribuição de senhas aos
usuários, nas quais deverão constar impressos, mecanicamente, os horários de recebimento da senha na fila e o
horário de atendimento do cliente no guichê; a fixação de cartazes em locais de fácil visualização, esclarecendo
ao público que o atendimento nos caixas se dará em, no máximo, 30 minutos, além de, em todas as agências
bancárias de sua responsabilidade, a disponibilização de assentos para os clientes que aguardam atendimento,
bem como o acesso dos mesmos a sanitários de forma gratuita.

Em caso de descumprimento da decisão, a multa majorada fora no valor de R$ 20 mil por dia de
descumprimento, limitada a R$ 600 mil, a ser aplicada individualmente a cada requerido, revertendo os valores
resultantes do inadimplemento ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Estado
do Maranhão.

A apelação ajuizada pelos bancos teve como relator o desembargador Jorge Rachid. As instituições bancárias
pediam que a sentença de 1º grau fosse anulada, alegando a incompetência do juízo, a ilegitimidade da lei e da
atuação do Ministério Público estadual em propor a Ação Civil Pública contra as agências bancárias.
Sustentaram, também, cerceamento de defesa, excesso quanto aos pedidos contidos na petição inicial e na
aplicação de multa em caso de descumprimento.

Segundo o relator, a matéria trata de leis estadual e municipal, não havendo participação de qualquer ente
federal. Para o desembargador, não resta dúvidas da legitimidade da atuação do Ministério Público para propor
a ação.

Jorge Rachid afirmou, ainda, que a fundamentação da sentença deixou claro a constitucionalidade das leis, pois
há entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando terem os municípios
competência para legislar sobre ações do interesse local, inclusive com base no artigo 30, I, da Constituição
Federal.

Baseado nisso, o relator entendeu não merecer prosperar o argumento dos apelantes acerca da incompetência
do município no que diz respeito ao tempo de atendimento nas agências bancárias, razão pela qual não há que



se falar em inconstitucionalidade das normas.

Sobre o cerceamento de defesa, a relatoria explicou terem sido comprovados os fatos alegados na inicial,
tratando-se, assim, de matéria exclusivamente de direito, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide,
ou seja, quando estabelece-se que os autos possuem maturação suficiente para serem julgados, refutando o
argumento dos apelantes.

Para o relator, os fatos são suficientes para manter inalterada a sentença do juízo de base, assim como os
valores das multas em caso de descumprimento da decisão, para que o direito do consumidor seja assegurado
de acordo com as normas estabelecidas na "Lei das Filas".

Acompanharam o voto do relator, os desembargadores Kleber Carvalho e Angela Salazar, para manter a
sentença inalterada. (Protocolo nº 43.351/2017 – Balsas).

O post Bancos devem atender cliente em no máximo 30 minutos, determina Justiça apareceu primeiro em Blog
do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2018/05/bancos-devem-atender-cliente-em-no-maximo-30-minutos-determina-justica/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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Justiça condena ex-secretário de Educação de Alcântara por
improbidade administrativa

O juiz Rodrigo Terças, titular da Comarca de Alcântara, proferiu sentença nesta quinta-feira (3), condenando o
ex-secretario municipal de Educação de Alcântara, Daniel Mendes, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de três anos; multa civil no valor de 30 vezes da remuneração percebida no exercício do cargo, à época dos
fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos. O ex-gestor também foi condenado nas custas processuais, e o valor da multa a ser paga, será destinada
aos cofres públicos do Município de Alcântara.

A condenação ocorreu em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPMA), que
levantou a omissão do ex-secretário em prestar informações solicitadas pelo órgão ministerial para apuração da
Notícia de Fato. "Requerendo a aplicação das reprimendas previstas no artigo 12, III, da Lei 8.429/92, em razão
de ter se omitido em responder à requisição do MP, atentando contra os princípios da Administração Pública já
que teria praticado atos de improbidade insculpidos no art. 11, inciso II do sobredito diploma legal", afirma o
pedido do MP.

Ao se manifestar, o ex-secretário manteve-se, por duas vezes, em silêncio. O Município de Alcântara, chamado
para compor o processo, também deixou de responder.

O juiz Rodrigo Terças iniciou a análise do caso ressaltando os princípios da Administração Pública: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, previstos na CF 1988 (artigo 37), com destaque para o
dever do agente público em prestar contas. Ele fundamentou o entendimento com o inciso II do artigo 11 da Lei
8.429/92: "Constitui ato de improbidade retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, in casu,
responder às requisições do Ministério Público", frisa o julgador.

Outro destaque da sentença foi o fato de o ex-secretário, mesmo tendo sido advertido pelo MP de que o não
atendimento da requisição ensejaria apuração por ato de improbidade administrativa, ter deixado de responder
por duas vezes às solicitações do órgão ministerial, já que a resposta às solicitações não é ato discricionário do
agente. "Acaso o Requerido verificasse algum problema ou impossibilidade de cumprir a requisição, deveria
comunicar ao Ministério Público eventual impedimento, justificando-o, ou solicitando os esclarecimentos
necessários no sentido de bem e fielmente cumprir o seu ônus", ressalta o documento.

Com base no conjunto de provas e a não manifestação nos autos da Ação Civil Pública, a sentença entendeu que
o ex-secretário agiu de forma dolosa ao deixar de atender ao chamado do Ministério Público, seja para não
apresentar as informações requeridas, seja pelo simples fato de não querer responder ao Promotor de Justiça.

COMBATE À CORRUPÇÃO - Segundo o juiz Rodrigo Terças, a Comarca de Alcântara está entre as unidades que
participarão do Movimento "Maranhão contra a Corrupção", que acontece no período de 22 de maio a 1º de
junho. O Movimento é um trabalho conjunto e permanente, efetivado pela da Justiça estadual, Ministério
Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado, com participação de juízes federais, procuradores da
República, Advocacia Pública Municipal, Estadual e Federal, além de Polícia Civil e Federal. O movimento conta
com o apoio institucional da Corregedoria Geral da Justiça, órgão responsável pelo controle e fiscalização dos



serviços prestados pela Justiça de primeiro grau.

As atividades dos mutirões, que ocorrem em várias comarcas do Estado, se referem a proferir despachos e
sentenças e realização de audiências, priorizando as ações de improbidade.
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STF aprova restrição do foro privilegiado para deputados e
senadores

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (03/05) restringir o foro por prorrogativa de função,
conhecido como foro privilegiado, para deputados e senadores.

Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos
deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi unânime,
com 11 votos.

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, que votou a favor da restrição ao foro e foi
acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de
Mello.

Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição,
mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores
devem responder ao processo criminal no STF mesmo se a conduta não estiver relacionada com o mandato. 

Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos
com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

Como fica

Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na
Operação Lava Jato pelo STF e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar
indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com a análise de cada caso. Os ministros terão que decidir
individualmente se parlamentares vão responder, na própria Corte ou na primeira instância, às acusações por
terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber
quantas processos serão afetados.

Segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a saída das ações da Corte para outras instâncias poderá
acelerar o trabalho das duas turmas do STF, responsáveis pelo julgamento das ações. Além disso, o atraso que
poderá ocorrer no envio das ações à primeira instância será bem menor que a demora do Supremo para julgar
os casos.

Segundo o projeto Supremo em Números, da FGV Direito Rio, o tempo de tramitação de uma ação penal em
2016 foi de 1.377 dias, tempo maior que o registrado em 2002, quando o processo era julgado em
aproximadamente em 65 dias.

Entre 2012 e 2016, das 384 decisões tomadas em ações penais, a declinação de competência, quando o



parlamentar deixa o cargo e perde o foro no STF, representou 60% dos despachos, enquanto as absolvições
chegaram a 20%. Condenações ficam em apenas 1%.
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Processos de vários deputados federais e Senadores serão julgados
nos TJ's

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (3), reduzir o alcance do foro privilegiado de
deputados e senadores. Apartir de agora, somente aqueles processos sobre crimes ocorridos durante o mandato
e relacionados ao exercício do cargo parlamentar, serão alcançados pela corte maior.

Com a decisão, deixarão o Supremo Tribunal Federal parte dos cerca de 540 inquéritos e ações penais em
tramitação na suprema corte.

Caberá ao ministro-relator de cada um desses inquéritos ou ações, analisar quais deverão ser enviados à
primeira instância da Justiça.

Caso Costa Rodrigues:

Com a decisão de hoje, que deve ser favorecido é o pré-candidato ao Senado Federal, Weverton Rocha. A defesa
do deputado alegava justamente o que o STF decidiu na tarde/noite de hoje, que o deputado ainda não exercia o
mandato parlamentar, e portanto, seu processo era para estar no foro das acusacões, neste caso o Tribunal de
Justiça do Maranhão. Ao que tudo indica, a defesa estava correta.
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Costa Rodrigues: Weverton explica por que pediu para ação no STF
"descer" ao TJ

O deputado federal Weverton Rocha (PDT) explicou ontem (3), por meio de sua assessoria, porque protocolou,
em abril, embargos no STF solicitando que a ação em que ele responde por supostos desvios em uma reforma
do Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, seja remetida ao Tribunal de Justiça do Maranhão.

Em decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do pedetista, sob alegação de que o
plenário do STF ainda não havia decidido sobre a restrição de foro privilegiado, o que só ocorreu nesta
quinta-feira (saiba mais).

Segundo a assessoria do parlamentar, já houve novo recurso contra esse despacho. Weverton, segue sua
assessoria, está confiante de que o embargo será deferido.

"O deputado recorreu da decisão, o ministro não poderia ter julgado monocraticamente. O deputado acredita
que vale a pena esperar pelo resultado [do julgamento sobre o foro privilegiado], até porque em seu voto a
ministra relatora Rosa Weber já disse que não há que se falar em peculato. Ele acredita que restará provado
que não houve conduta criminosa da parte dele", diz o comunicado oficial.

Entenda o caso

Com a decisão de ontem, o STF reduziu o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores somente
àqueles processos referentes a crimes ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício parlamentar.

No caso de Weverton, como ele responde a uma ação referente a sua gestão como secretário de Esportes – no
governo Jackson Lago (PDT) -, o processo deve deixar o Supremo, e ser julgado pela Justiça do Maranhão.

O post Costa Rodrigues: Weverton explica por que pediu para ação no STF "descer" ao TJ apareceu primeiro em
Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/05/03/stf-rejeita-novo-embargo-de-weverton-em-acao-sobre-o-costa-rodrigues/
http://gilbertoleda.com.br/2018/05/04/costa-rodrigues-weverton-explica-por-que-pediu-para-acao-no-stf-descer-ao-tj/
http://gilbertoleda.com.br
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STF reduz foro privilegiado de deputados federais e senadores;
agora só vale para crime no mandato

?Por 7 a 4, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (3) reduzir o alcance do foro
privilegiado, no caso de deputados federais e senadores, para crimes cometidos no exercício do mandato e em
função do cargo, conforme o entendimento defendido pelo ministro Luís Roberto Barroso. Esta foi a quinta
sessão que o Supremo dedicou à análise do tema - o julgamento foi iniciado em 31 de maio do ano passado.

Ministros do STF que discordam de Barroso alertam que a decisão da Corte dará margem a múltiplas
interpretações e levantará uma série de dúvidas, já que agora caberá a cada ministro, ao analisar cada processo,
decidir se o caso diz respeito a crime cometido ou não em função do cargo.

Durante a discussão do tema no plenário, os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski abriram
uma divergência parcial, sob a alegação de que o foro privilegiado deveria valer para qualquer tipo de crime
cometido pelos parlamentares federais após a diplomação.

Já o ministro Dias Toffoli, que tinha aderido inicialmente à posição de Moraes, fez nesta quinta-feira um ajuste
no voto e abriu uma terceira via, ao defender a restrição do foro privilegiado não só para deputados federais e
senadores, mas para todas as autoridades, também a partir da diplomação ou da nomeação, dependendo do
cargo da autoridade.

Toffoli ainda votou para derrubar as normas previstas em constituições estaduais que preveem foro para
autoridades, como secretários de Estado.

"Não podemos tão somente restringir o foro aos parlamentares, temos de aplicar essa interpretação a todos que
tenham por força da Constituição o foro de prerrogativa", disse Toffoli.

"Nossa decisão proferida suscitará questionamentos sobre a sua extensão ou não a outros detentores do foro
por prerrogativa de função", ressaltou o ministro, que defendeu a aplicação de "isonomia" para os ocupantes de
cargos públicos.

O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, criticou a restrição do foro privilegiado nos termos defendidos por
Barroso e acompanhou o entendimento de Toffoli.

"Como ficam os processos (de políticos) em caso de reeleição? E de assunção a outro cargo (políticos que
trocaram cargo)? Como seria possível enquadrar o que seriam crimes em razão do cargo? O tráfico de drogas
usando gabinete funcional, uma investigação de lavagem de dinheiro, como ficariam as medidas investigatórias
e cautelares? Poderia o juiz de primeira instância quebrar o sigilo, impor medida cautelar a qualquer
autoridade?", questionou Gilmar Mendes.

"Poderia os mais de 18 mil juízes do Brasil determinarem busca e apreensão no Palácio do Planalto?",
prosseguiu Gilmar.



Durante a leitura do voto, que se estendeu por mais de duas horas, Gilmar destacou que a redução do foro não
vai melhorar a justiça criminal. "Pelo contrário. Eu aposto que vai piorar. A remessa desses processos para as
instâncias ordinárias, em pouco tempo vai resultar em tergiversações, em distorções as mais diversas", avaliou
Gilmar.
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Ex-secretário de Educação de Alcântara é condenado por
improbidade administrativa

O juiz Rodrigo Terças, titular da Comarca de Alcântara, proferiu sentença nesta quinta-feira (3), condenando o
ex-secretário municipal de Educação de Alcântara, Daniel Mendes, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de três anos; multa civil no valor de 30 vezes da remuneração percebida no exercício do cargo, à época dos
fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos. O ex-gestor também foi condenado nas custas processuais, e o valor da multa a ser paga, será destinada
aos cofres públicos do Município de Alcântara.

A condenação ocorreu em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPMA), que
levantou a omissão do ex-secretário em prestar informações solicitadas pelo órgão ministerial para apuração da
Notícia de Fato. “Requerendo a aplicação das reprimendas previstas no artigo 12, III, da Lei 8.429/92, em razão
de ter se omitido em responder à requisição do MP, atentando contra os princípios da Administração Pública já
que teria praticado atos de improbidade insculpidos no art. 11, inciso II do sobredito diploma legal”, afirma o
pedido do MP.

Ao se manifestar, o ex-secretário manteve-se, por duas vezes, em silêncio. O Município de Alcântara, chamado
para compor o processo, também deixou de responder.

O juiz Rodrigo Terças iniciou a análise do caso ressaltando os princípios da Administração Pública: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, previstos na CF 1988 (artigo 37), com destaque para o
dever do agente público em prestar contas. Ele fundamentou o entendimento com o inciso II do artigo 11 da Lei
8.429/92: “Constitui ato de improbidade retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, in casu,
responder às requisições do Ministério Público”, frisa o julgador.

Outro destaque da sentença foi o fato de o ex-secretário, mesmo tendo sido advertido pelo MP de que o não
atendimento da requisição ensejaria apuração por ato de improbidade administrativa, ter deixado de responder
por duas vezes às solicitações do órgão ministerial, já que a resposta às solicitações não é ato discricionário do
agente. “Acaso o Requerido verificasse algum problema ou impossibilidade de cumprir a requisição, deveria
comunicar ao Ministério Público eventual impedimento, justificando-o, ou solicitando os esclarecimentos
necessários no sentido de bem e fielmente cumprir o seu ônus”, ressalta o documento.

Com base no conjunto de provas e a não manifestação nos autos da Ação Civil Pública, a sentença entendeu que
o ex-secretário agiu de forma dolosa ao deixar de atender ao chamado do Ministério Público, seja para não
apresentar as informações requeridas, seja pelo simples fato de não querer responder ao Promotor de Justiça.

COMBATE À CORRUPÇÃO – Segundo o juiz Rodrigo Terças, a Comarca de Alcântara está entre as unidades
que participarão do Movimento “Maranhão contra a Corrupção”, que acontece no período de 22 de maio a 1º de
junho. O Movimento é um trabalho conjunto e permanente, efetivado pela da Justiça estadual, Ministério
Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado, com participação de juízes federais, procuradores da
República, Advocacia Pública Municipal, Estadual e Federal, além de Polícia Civil e Federal. O movimento conta
com o apoio institucional da Corregedoria Geral da Justiça, órgão responsável pelo controle e fiscalização dos



serviços prestados pela Justiça de primeiro grau.

As atividades dos mutirões, que ocorrem em várias comarcas do Estado, se referem a proferir despachos e
sentenças e realização de audiências, priorizando as ações de improbidade.
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Câmara reage ao STF e vai acelerar fim do foro para magistrados

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) impor limites ao foro privilegiado para deputados e senadores, o
Congresso Nacional já tem uma retaliação engatilhada: quer ampliar o fim do julgamento especial para outras
categorias, entre elas a de juízes federais, membros do Ministério Público e ministros de tribunais superiores.

Ao site de VEJA, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que, enfim, vai instalar a comissão
especial sobre o fim do foro privilegiado. A ideia é que o colegiado avance já na próxima semana. "Se a Câmara
entende que está havendo uma interferência no poder Legislativo, a resposta é legislar", disse Maia a VEJA.

Há um ano dorme nos escaninhos da Câmara a proposta que acaba com o foro privilegiado. O tema jamais
avançou por um motivo burocrático: os principais líderes partidários, na maioria com seus representantes
encrencados na Lava-Jato ou em outros escândalos, se recusaram a preencher uma comissão destinada a
debater a medida, já aprovada no Senado. A lógica é simples: sem deputados, não é possível votar. Uma clara
manobra para dar sobrevida ao foro enquanto os onze ministros do Supremo também não se debruçavam sobre
o assunto.

O tal ímpeto em legislar não vem à toa. Às turras com a Lava-Jato, operação que há quatro anos varre para o
noticiário policialesco políticos dos mais diversos matizes partidários, os congressistas querem fazer valer a
mesma régua aos seus julgadores. Também são afetados pelo texto em análise ministros de estado,
governadores, desembargadores, entre outros. A medida é válida para crimes comuns - ou seja, aqueles
previstos no Código Penal, como corrupção, furto e homicídio.

A instalação da comissão, no entanto, não passa de um gesto político e deve ter pouco efeito prático ainda neste
ano. A intervenção federal no Rio de Janeiro impede que qualquer projeto que mude a Constituição, tal qual o
fim do foro, seja votado em plenário. Os deputados esperam que o governo encerre a atuação militar antes de
31 de dezembro. Se isso não acontecer, ao menos vão se antecipar ao máximo para aplicar uma reação ao fim
do foro e concluir o tema em comissão, deixando-o pronto para deliberação em plenário.

Pela lei que a Câmara promete fazer avançar, só continuariam com foro privilegiado o presidente da República
e seu vice, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. "A Casa tem de ampliar a regra aos três poderes e
valer a Constituição, que diz que todos devem ser iguais perante a lei", disse o deputado Efraim Filho
(DEM-PB), que deve assumir a relatoria da proposta.

Assim, os mesmos parlamentares que já se articularam para anistiar o crime de caixa dois e criar uma emenda
que impediria a prisão do ex-presidente Lula pelo simples fato de ele ser candidato vão se debruçar sobre uma
medida que pode lhes render maus frutos. O que pode sair daí é um enorme cavalo de troia. Já na largada há
uma movimentação para fazer avançar também o projeto sobre abuso de autoridade - outra forma de
emparedar os julgadores - e a defesa para deixar nas mãos do Supremo autorizações de medidas cautelares
contra congressistas, como mandados de busca e apreensão.

"Isso é justamente para evitar certos abusos. Hoje está na moda um promotor ou um juiz querer sair na
televisão para pegar político", afirma o deputado Fausto Pinato, também membro da comissão do fim do foro.
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Bancos devem atender cliente em tempo máximo de 30 minutos

 

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou recurso ajuizado pelos bancos do
Nordeste, do Brasil, Bradesco e da Amazônia, mantendo inalterada sentença da juíza Elaile Silva Carvalho, da
Comarca de Balsas. A magistrada julgou procedente uma ação que determina às instituições bancárias a
responsabilidade de atender, no tempo máximo de 30 minutos, os usuários que estiverem em fila para os
serviços prestados no guichê, de acordo com normas estabelecidas na Lei Estadual nº 7.806/2002, e na Lei
Municipal nº 899/2006 – conhecida como “Lei das filas”.

Os desembargadores do órgão colegiado também mantiveram a sentença de primeira instância nas demais
determinações, de implantação de sistema de controle de atendimento, mediante a distribuição de senhas aos
usuários, nas quais deverão constar impressos, mecanicamente, os horários de recebimento da senha na fila e o
horário de atendimento do cliente no guichê; a fixação de cartazes em locais de fácil visualização, esclarecendo
ao público que o atendimento nos caixas se dará em, no máximo, 30 minutos, além de, em todas as agências
bancárias de sua responsabilidade, a disponibilização de assentos para os clientes que aguardam atendimento,
bem como o acesso dos mesmos a sanitários de forma gratuita.

Em caso de descumprimento da decisão, a multa majorada fora no valor de R$ 20 mil por dia de
descumprimento, limitada a R$ 600 mil, a ser aplicada individualmente a cada requerido, revertendo os valores
resultantes do inadimplemento ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Estado
do Maranhão.

A apelação ajuizada pelos bancos teve como relator o desembargador Jorge Rachid. As instituições bancárias
pediam que a sentença de 1º grau fosse anulada, alegando a incompetência do juízo, a ilegitimidade da lei e da
atuação do Ministério Público estadual em propor a Ação Civil Pública contra as agências bancárias.
Sustentaram, também, cerceamento de defesa, excesso quanto aos pedidos contidos na petição inicial e na
aplicação de multa em caso de descumprimento.

Segundo o relator, a matéria trata de leis estadual e municipal, não havendo participação de qualquer ente
federal. Para o desembargador, não resta dúvidas da legitimidade da atuação do Ministério Público para propor
a ação.

Jorge Rachid afirmou, ainda, que a fundamentação da sentença deixou claro a constitucionalidade das leis, pois
há entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando terem os municípios
competência para legislar sobre ações do interesse local, inclusive com base no artigo 30, I, da Constituição
Federal.

Baseado nisso, o relator entendeu não merecer prosperar o argumento dos apelantes acerca da incompetência
do município no que diz respeito ao tempo de atendimento nas agências bancárias, razão pela qual não há que
se falar em inconstitucionalidade das normas.



Sobre o cerceamento de defesa, a relatoria explicou terem sido comprovados os fatos alegados na inicial,
tratando-se, assim, de matéria exclusivamente de direito, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide,
ou seja, quando estabelece-se que os autos possuem maturação suficiente para serem julgados, refutando o
argumento dos apelantes.

Para o relator, os fatos são suficientes para manter inalterada a sentença do juízo de base, assim como os
valores das multas em caso de descumprimento da decisão, para que o direito do consumidor seja assegurado
de acordo com as normas estabelecidas na “Lei das Filas”.

Acompanharam o voto do relator, os desembargadores Kleber Carvalho e Angela Salazar, para manter a
sentença inalterada. (Protocolo nº 43.351/2017 – Balsas)

Compartilhe isso:
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Ministro negou descer ao TJ processo criminal do deputado
Weverton Rocha, Alexandre de Moraes aplicou tese derrubada pelo
STF

Tese vencida

Por Cláudio Humberto (Diário do Poder) – Aplicando um entendimento que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) nesta quinta-feira (3), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF

), rejeitou na semana passada recurso do deputado federal Weverton Rocha (PDT-MA), no qual ele tentou
retirar do Supremo a tramitação do Inquérito 3.621, que o investiga por desvios na obra de reforma do Ginásio
Costa Rodrigues, em São Luís, no Maranhão.

A defesa do ex-líder do PDT da Câmara queria levar seu processo ao Tribunal de Justiça do Maranhão, alegando
que o Supremo decidiu que o foro privilegiado prevalece apenas em casos de crimes supostamente cometidos
no exercício do cargo, após a posse no Congresso Nacional. Alexandre aplicou o mesmo entendimento de seu
voto que foi vencido pela maioria no julgamento de hoje, da questão de ordem da Ação Penal 937.

A decisão do dia 24 de abril deve perder seus efeitos, com a aplicação do entendimento majoritário do STF na
sessão de hoje, porque as fraudes denunciadas na reforma do ginásio ocorreram quando o deputado Weverton
era secretário de Estado do Esporte e Lazer, anres do mandato de deputado federal. E o processo deve descer à
Justiça Estadual.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) teve sua denúncia recebida pelo STF em março de 2017. E os
advogados do pedetista alegaram cerceamento de defesa e não ter a precisão necessária para defender o
parlamentar, ao afirmar ser impossível identificar se a denúncia acusava Weverton de responder pelo suposto
cometimento do crime de peculato na modalidade furto, ou na modalidade desvio.

Em dezembro de 2017, os ministros da Primeira Turma do STF, acolheram parcialmente os pedidos, por
unanimidade, de acordo com o voto do relator Alexandre de Moraes, concluindo pela correção da modalidade
do crime para peculato desvio.

O inquérito contra Weverton Rocha apura crimes de violações à lei de licitações e peculato, alvos da denúncia
do MPMA. A fraude e dispensa ilegal de licitação teria ocorrido no procedimento administrativo que culminou
na contratação da empresa Maresia Construtora Ltda, com omissões, descuidos e condutas irregulares
atribuídas a Weverton Rocha Marques de Souza e assessores na pasta.

Houve ainda emissão de documentos que mentiam sobre o andamento das obras de reforma do Ginásio,
inicialmente contratada por R$ 1.988.497,34, sem licitação, com aditivo de R$ 3.397.944,90 autorizado por
Weverton.



O deputado ainda é acusado pelo MPMA de desviar valores do contrato para beneficiar o proprietário da
empresa contratada, Leonardo Lins Arcoverde.

A assessoria do parlamentar, assegura que Weverton é inocente. E afirma que o Ministério Público Federal
(MPF) emitiu parecer pelo arquivamento do inquérito.
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Bancos devem atender cliente em tempo máximo de 30 minutos

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou recurso ajuizado pelos bancos do
Nordeste, do Brasil, Bradesco e da Amazônia, mantendo inalterada sentença da juíza Elaile Silva Carvalho, da
Comarca de Balsas. A magistrada julgou procedente uma ação que determina às instituições bancárias a
responsabilidade de atender, no tempo máximo de 30 minutos, os usuários que estiverem em fila para os
serviços prestados no guichê, de acordo com normas estabelecidas na Lei Estadual nº 7.806/2002, e na Lei
Municipal nº 899/2006 – conhecida como “Lei das filas”.

Os desembargadores do órgão colegiado também mantiveram a sentença de primeira instância nas demais
determinações, de implantação de sistema de controle de atendimento, mediante a distribuição de senhas aos
usuários, nas quais deverão constar impressos, mecanicamente, os horários de recebimento da senha na fila e o
horário de atendimento do cliente no guichê; a fixação de cartazes em locais de fácil visualização, esclarecendo
ao público que o atendimento nos caixas se dará em, no máximo, 30 minutos, além de, em todas as agências
bancárias de sua responsabilidade, a disponibilização de assentos para os clientes que aguardam atendimento,
bem como o acesso dos mesmos a sanitários de forma gratuita.

Em caso de descumprimento da decisão, a multa majorada fora no valor de R$ 20 mil por dia de
descumprimento, limitada a R$ 600 mil, a ser aplicada individualmente a cada requerido, revertendo os valores
resultantes do inadimplemento ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Estado
do Maranhão.

A apelação ajuizada pelos bancos teve como relator o desembargador Jorge Rachid. As instituições bancárias
pediam que a sentença de 1º grau fosse anulada, alegando a incompetência do juízo, a ilegitimidade da lei e da
atuação do Ministério Público estadual em propor a Ação Civil Pública contra as agências bancárias.
Sustentaram, também, cerceamento de defesa, excesso quanto aos pedidos contidos na petição inicial e na
aplicação de multa em caso de descumprimento.

Segundo o relator, a matéria trata de leis estadual e municipal, não havendo participação de qualquer ente
federal. Para o desembargador, não resta dúvidas da legitimidade da atuação do Ministério Público para propor
a ação.

Jorge Rachid afirmou, ainda, que a fundamentação da sentença deixou claro a constitucionalidade das leis, pois
há entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando terem os municípios
competência para legislar sobre ações do interesse local, inclusive com base no artigo 30, I, da Constituição
Federal.

Baseado nisso, o relator entendeu não merecer prosperar o argumento dos apelantes acerca da incompetência
do município no que diz respeito ao tempo de atendimento nas agências bancárias, razão pela qual não há que
se falar em inconstitucionalidade das normas.

Sobre o cerceamento de defesa, a relatoria explicou terem sido comprovados os fatos alegados na inicial,
tratando-se, assim, de matéria exclusivamente de direito, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide,
ou seja, quando estabelece-se que os autos possuem maturação suficiente para serem julgados, refutando o



argumento dos apelantes.

Para o relator, os fatos são suficientes para manter inalterada a sentença do juízo de base, assim como os
valores das multas em caso de descumprimento da decisão, para que o direito do consumidor seja assegurado
de acordo com as normas estabelecidas na “Lei das Filas”.

Acompanharam o voto do relator, os desembargadores Kleber Carvalho e Angela Salazar, para manter a
sentença inalterada
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STF reduz foro privilegiado de deputados federais e senadores.

BRASÍLIA – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (3) restringir o foro por prorrogativa
de função, conhecido como foro privilegiado, para deputados e senadores.

Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos
deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi unânime,
com 11 votos.

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, que votou a favor da restrição ao foro e foi
acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de
Mello.

Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição,
mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores
devem responder ao processo criminal no STF mesmo se a conduta não estiver relacionada com o mandato.

Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos
com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

Como fica

Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na
Operação Lava Jato pelo STF e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar
indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com a análise de cada caso. Os ministros terão que decidir
individualmente se parlamentares vão responder, na própria Corte ou na primeira instância, às acusações por
terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber
quantas processos serão afetados.

Segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a saída das ações da Corte para outras instâncias poderá
acelerar o trabalho das duas turmas do STF, responsáveis pelo julgamento das ações. Além disso, o atraso que
poderá ocorrer no envio das ações à primeira instância será bem menor que a demora do Supremo para julgar
os casos.

Segundo o projeto Supremo em Números, da FGV Direito Rio, o tempo de tramitação de uma ação penal em
2016 foi de 1.377 dias, tempo maior que o registrado em 2002, quando o processo era julgado em
aproximadamente em 65 dias.

Entre 2012 e 2016, das 384 decisões tomadas em ações penais, a declinação de competência, quando o
parlamentar deixa o cargo e perde o foro no STF, representou 60% dos despachos, enquanto as absolvições



chegaram a 20%. Condenações ficam em apenas 1%.
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STF aprova restrição do foro privilegiado para deputados e
senadores

Parlamentares só podem responder processo na Corte se infrações ocorreram em razão da função e durante o
mandato

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (3) restringir o foro por prorrogativa de função,
conhecido como foro privilegiado, para deputados e senadores.

Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos
deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi unânime,
com 11 votos.

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, que votou a favor da restrição ao foro e foi
acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de
Mello.

Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição,
mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores
devem responder ao processo criminal no STF mesmo se a conduta não estiver relacionada com o mandato.

Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos
com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

Como fica

Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na
Operação Lava Jato pelo STF e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar
indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com a análise de cada caso. Os ministros terão que decidir
individualmente se parlamentares vão responder, na própria Corte ou na primeira instância, às acusações por
terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber
quantas processos serão afetados.

Segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a saída das ações da Corte para outras instâncias poderá
acelerar o trabalho das duas turmas do STF, responsáveis pelo julgamento das ações. Além disso, o atraso que
poderá ocorrer no envio das ações à primeira instância será bem menor que a demora do Supremo para julgar
os casos.

Segundo o projeto Supremo em Números, da FGV Direito Rio, o tempo de tramitação de uma ação penal em
2016 foi de 1.377 dias, tempo maior que o registrado em 2002, quando o processo era julgado em



aproximadamente em 65 dias.

Entre 2012 e 2016, das 384 decisões tomadas em ações penais, a declinação de competência, quando o
parlamentar deixa o cargo e perde o foro no STF, representou 60% dos despachos, enquanto as absolvições
chegaram a 20%. Condenações ficam em apenas 1%.
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Reprovados na perícia em concurso da PM, deficientes vão à Justiça

Representantes da comissão dos candidatos com deficiências alegam que a perícia é para comprovar a
deficiência e não é de caráter eliminatório

Está sem definição o futuro das pessoas com deficiências físicas que foram reprovadas na perícia médica do
concurso da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), pelo fato, de acordo com os candidatos, de serem deficientes.
Ontem, o plenário do Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís, ficou
lotado de concorrentes, durante a audiência de conciliação entre o Governo do Estado e representantes dos
candidatos. Uma nova audiência foi marcada para quinta-feira, dia 10.

Liminar expedida pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins,
determina ao Governo reservar 5% do total de vagas do certame para deficientes, mas, de acordo, com
representantes da Comissão dos Portadores de Deficiência, o Governo do Estado quer impedir a acessibilidade
deles ao emprego.

“Nós, deficientes, fomos impossibilitados de prosseguir nas etapas do concurso, inclusive no curso de formação.
A perícia médica não é para eliminar o candidato, é para comprovar a deficiência. Por essa atitude, constata-se
que não querem deficientes na Polícia Militar do Maranhão. Isso é discriminação. Querem tirar a nossa
possibilidade ter um emprego”, explicou Reydesson Gonçalves, um dos representantes da comissão dos
candidatos com deficiências.

“O Governo do Estado está barrando a nossa pretensão de ingressar na Polícia Militar do Maranhão (PM-MA).
Todos os deficientes foram reprovados na perícia médica. A perícia é classificatória e não eliminatória. Tem
gente aqui de todos os estados do Nordeste e estão prejudicados”, finalizou Cléber Brito, integrante da
Comissão.

Procurada por O Estado, a Procuradoria Geral do Estado informou que está estudando o caso, e se manifestará
apenas após analisar todo o processo.
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Coca-Cola deve ressarcir cliente que teve mal-estar após beber
produto em Itapecuru-Mirim

A Coca-Cola terá que pagar indenização de R$ 10 mil ao consumidor

Um consumidor que passou mal após ingerir o refrigerante Coca-Cola deverá ser ressarcido pela Companhia
Maranhense de Refrigerantes. A sentença foi proferida pela 1ª Vara de Itapecuru-Mirim e publicada no Diário
da Justiça Eletrônico. O cliente afirmou que comprou duas garrafas de refrigerante da marca Coca-Cola,
fabricadas pela empresa requerida, pagando pelos produtos o valor de R$ 3,50 sendo que, ao chegar em sua
residência, imediatamente consumiu o líquido de uma das garrafas, e em seguida começou a sentir náuseas e
fortes dores de cabeça, acompanhada de forte diarreia e dores abdominais.

O consumidor relata que foi rapidamente ao hospital, sendo informado pelo médico responsável que os
referidos sintomas poderiam ter sido ocasionados pelo consumo do refrigerante. Prosseguiu noticiando que, ao
retornar à sua residência, verificou a outra garrafa de refrigerante que havia comprado, constatando que no
interior desta havia um corpo estranho, possivelmente um comprimido de medicamento, o que lhe levou a
registrar um Boletim de Ocorrência, bem como entregou a referida garrafa ao policial a fim de que efetuasse a
perícia do produto. Ele requereu que a empresa ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$ 200 mil.

A empresa alegou falta de sentido da ação, ressaltando a necessidade de prova pericial no produto com o corpo
estranho. “Argumenta a inexistência de comprovação de dolo ou culpa da requerida, destaca o valor excessivo
atribuído à indenização pelos supostos danos, aponta absoluta ausência de danos morais e caracteriza a
litigância de má-fé por parte do requerente”, discorreu a defesa da Coca Cola. As partes não chegaram a um
acordo durante a audiência de conciliação.

A sentença destacou que o caso se refere a uma relação de consumo, estando muito bem delineadas a figura do
fornecedor e do consumidor, de modo que para o deslinde da causa devem ser aplicadas as normas do Código
de Defesa do Consumidor. “Cinge-se a demanda no reconhecimento ou não da existência de dano moral pela
aquisição de refrigerante contendo corpo estranho em seu interior. Com efeito, a lei consumerista protege o
consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade
física, psíquica, etc”, explica a sentença.

Para a Justiça, não restam dúvidas que a situação experimentada pelo autor não se enquadra como mero
dissabor ou mero aborrecimento que não mereça reparação dos danos extrapatrimoniais causados, ou de
simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em uma sociedade. Após citar sentenças e
decisões em casos semelhantes a Justiça decidiu julgar procedente o pedido, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, e condenar a Companhia Maranhense de Refrigerantes a pagar ao requerente uma indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do arbitramento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
04/05/2018 - SITE O IMPARCIAL ONLINE 
NEUTRA
STF aprova restrição do foro privilegiado

Pag.: 22

STF aprova restrição do foro privilegiado

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem restringir o foro por prorrogativa de função, conhecido como
foro privilegiado, para deputados e senadores

Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e foram cometidas durante o mandato. Caso contrário, os
processos deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi
unânime, com 11 votos. No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, que votou a favor
da restrição ao foro e foi acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson
Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello.

Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição,
mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores
devem responder ao processo criminal no STF mesmo se a conduta não estiver relacionada com o mandato.

Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos
com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

Como fica?
Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na
Operação Lava-Jato pelo STF e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar
indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com a análise de cada caso. Os ministros terão que decidir
individualmente se parlamentares vão responder, na própria Corte ou na primeira instância, às acusações por
terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber
quantas processos serão afetados.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a saída das ações da Corte para outras instâncias poderá
acelerar o trabalho das duas turmas do STF, responsáveis pelo julgamento das ações. Além disso, o atraso que
poderá ocorrer no envio das ações à primeira instância será bem menor que a demora do Supremo para julgar
os casos.

Segundo o projeto Supremo em Números, da FGV Direito Rio, o tempo de tramitação de uma ação penal em
2016 foi de 1.377 dias, tempo maior que o registrado em 2002, quando o processo era julgado em
aproximadamente 65 dias.

Entre 2012 e 2016, das 384 decisões tomadas em ações penais, a declinação de competência, quando o
parlamentar deixa o cargo e perde o foro no STF, representou 60% dos despachos, enquanto as absolvições
chegaram a 20%. Condenações ficam em apenas 1%.
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STF aprova restrição do foro privilegiado para deputados e
senadores

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (3) restringir o foro por prorrogativa de função, conhecido
como foro privilegiado, para deputados e senadores.

Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos
deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi unânime,
com 11 votos.

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, que votou a favor da restrição ao foro e foi
acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de
Mello.

Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição,
mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores
devem responder ao processo criminal no STF mesmo se a conduta não estiver relacionada com o mandato.

Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos
com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

Como fica

Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na
Operação Lava Jato pelo STF e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar
indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com a análise de cada caso. Os ministros terão que decidir
individualmente se parlamentares vão responder, na própria Corte ou na primeira instância, às acusações por
terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber
quantas processos serão afetados.

O post STF aprova restrição do foro privilegiado para deputados e senadores apareceu primeiro em O Quarto
Poder.
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STF aprova restrição do foro privilegiado para deputados e
senadores

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nessa quinta-feira (3) restringir o foro por prorrogativa de função,
conhecido como foro privilegiado, para deputados e senadores.

Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as
infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos
deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça. O placar a favor de qualquer restrição foi unânime,
com 11 votos.

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, que votou a favor da restrição ao foro e foi
acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de
Mello.

Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também foram favoráveis à restrição,
mas com um marco temporal diferente. Para os ministros, a partir da diplomação, deputados e senadores
devem responder ao processo criminal no STF mesmo se a conduta não estiver relacionada com o mandato.

Durante o julgamento, os ministros chegaram a discutir se a decisão poderia ser estendida para demais cargos
com foro privilegiado, como ministros do governo federal, ministros de tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

Como fica

Mesmo com a finalização do julgamento, a situação processual dos deputados e senadores investigados na
Operação Lava Jato pelo STF e de todos os demais parlamentares que são processados na Corte deve ficar
indefinida e as dúvidas serão solucionadas somente com a análise de cada caso. Os ministros terão que decidir
individualmente se parlamentares vão responder, na própria Corte ou na primeira instância, às acusações por
terem recebido recursos ilegais de empreiteiras para financiar suas campanhas. Ainda não é possível saber
quantas processos serão afetados.

Agência Brasil.
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Justiça busca solução para problemas com prédio no São Francisco

04/05/18 – Moradores que vivem em um prédio no bairro do São Francisco, que ficou conhecido como
Balança-mas-não-cai, temem o desabamento da estrutura. A prefeitura, obrigada pela Justiça a desocupar e
demolir o prédio, diz que aguarda a licitação para realizar a ação.

VÍDEO: http://www.suacidade.com/2018054/justica-busca-solucao-para-problemas-com-predio-no-sao-francisco


