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Desembargador indefere pedido de liminar da deputada Andrea Murad para suspensão de contratos
na saúde

O desembargador Paulo Velten indeferiu, nesta segunda-feira (4), pedido liminar que requeria a suspensão de
licitação, assinatura de termo de parceria e sua execução, referente a edital lançado pelo Estado do Maranhão
para contratação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) para serviços nas unidades
de saúde do Estado pelo período de 12 meses. A decisão temporária do magistrado, sem prejuízo do julgamento
do mérito do recurso, foi fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) em ação direta de
inconstitucionalidade (ADI). Segundo a Corte máxima, por não se tratar de contratos administrativos, não cabe
falar em incidência do dever constitucional de licitar.
Pedido de tutela antecipada no agravo foi feito pela deputada Andréa Murad, contra o Estado do Maranhão e o
secretário de Estado da Saúde, Marco Pacheco. A parlamentar alegou que o edital continha inúmeros vícios e
omissões, que agrediam a Constituição Federal e a Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93). Dentre as
supostas irregularidades, Andréa Murad apontou que o chamamento público não deu a efetiva publicidade aos
atos relativos ao edital. A deputada questionou o que considerou ser um período curto para as inscrições
preliminares e o prazo entre este e a entrega de propostas. Também disse que o projeto básico não continha
elementos mínimos no edital para que se pudesse apurar custos e formular proposta para custeio e prestação
dos serviços.
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JUSTIÇA MANDA PAGAR INDENIZAÇÃO PARA PESSOAS PRESAS EM OPERAÇÃO DA POLICIA

O juiz da 4ª Vara Cível de Timon, Simeão Pereira e Silva, condenou o Estado do Maranhão a pagar indenização
por danos morais a duas pessoas presas na operação Anúbis realizada pela polícia civil em março de 2012. Elas
foram presas acusadas de envolvimento com o tráfico  de drogas no município de Timon .

Alegando que foram vitimas duas das pessoas presas, uma mulher de iniciais G. M.S. e um homem com iniciais
A. A. L. S. A, entraram na justiça alegando que nunca estiveram envolvidos com o tráfico de entorpecentes e por
conta das prisões e exposição nos meios de comunicação tiveram enormes prejuízos morais nas suas vidas
sofrendo sérios danos. Através de advogado, as duas vítimas provaram inocência e o juiz entendeu que o estado
cometeu injustiça com as mesmas.
O juiz determinou que as duas pessoas  fossem indenizadas pelo estado no valor de R$ 40 mil  reais para  cada
uma delas.

A decisão do magistrado ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça por parte do  Governo do Maranhão.
A operação Anúbis foi deflagrada com o objetivo de combater o tráfico de drogas na Região dos Cocais . O
trabalho na época resultou na  prisão de 11 pessoas no município de Timon.
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AGIOTAGEM! Investigados integram "grande organização
criminosa", diz desembargador

Mandados foram deferidos pelo desembargador Raimundo Melo, do TJ

Ainda não foram presos todos os investigados por participação em esquema de agiotagem que operava nas
prefeituras de Zé Doca e Marajá do Sena.

Na manhã de hoje (5) a Polícia Civil tentará cumprir mais dois mandados de prisão, expedidos pelo
desembargador Raimundo Melo (foto ao lado), do Tribunal de Justiça (TJ) do Maranhão.

Além disso, o magistrado autorizou 14 mandados de condução coercitiva - quando os investigados são levado à
presença de um delegado apenas para depor - e outros 50 de busca, apreensão e sequestro, nas residências e
empresas de suspeitos de participar do esquema.

Há empresas e investigados que atuaram nos dois municípios, por isso aparecem nas duas fases da operação.

Para Melo, os representados integram "grande organização criminosa".

"Conforme se depreende do bojo da documentação trazida ao pedido cautelar em liça, mostram-se fortes
indícios de que os representados integravam grande organização criminosa destinada a desviar recursos",
relatou o desembargador ao citar os casos de Marajá do Sena e Zé Doca.

A operação policial desta semana foi desencadeada com dois nome: "Morta-Viva", em alusão à criação de
empresas em nome de pessoas falecidas; e Maharaja, traduzido do sânscrito, em alusão ao município
investigado.
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Corregedoria autoriza a realização de correições virtuais no Maranhão

Os sistemas da informação disponibilizados pelo Judiciário maranhense e pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) poderão ser utilizados para realização das correições e inspeções ordinárias e extraordinárias pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA). A regulamentação da norma consta no Provimento nº
13/2015, assinado pela corregedora Nelma Sarney, e já está em vigor desde 15 de abril.

De acordo com a nova regra, o corregedor-geral e os juízes auxiliares poderão utilizar o Sistema de
Gerenciamento Processual ThemisPG, além de outros disponíveis no âmbito do Judiciário maranhense, para
realizar a análise dos processos nas unidades judiciárias de 1º grau. É o que prevê o artigo 1º do provimento,
que estabelece: “As correições ordinárias e extraordinárias previstas no Capítulo II da Resolução nº 24, de 5 de
junho de 2009, poderão ser realizadas virtualmente, utilizando-se o programa ThemisPG, bem como outra
ferramenta de controle adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão ou pelo Conselho Nacional de Justiça”.

O novo procedimento tem a finalidade de aprimorar a atividade correcional no Maranhão e tem fundamentação
no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça e na otimização do uso dos sistemas da informação. A
norma também acrescenta que o advento do Processo Judicial Eletrônico (Pje) resultará em alterações
substanciais na atividade de correição.

Verificação mensal - Alguns critérios foram estabelecidos, como a verificação do quantitativo de processos
conclusos há mais de 100 dias; de novos processos a cada mês; e de processos julgados a cada mês. Além disso,
serão analisados o acervo pendente de julgamento, o tempo médio de duração dos processos e o histórico de
audiências agendadas e realizadas. Esses dados deverão ser verificados mês a mês, considerando o período dos
últimos 24 meses.

Também ficou estabelecido que ao final de cada correição deverá ser elaborado um relatório, mantendo o que já
estava previsto na Resolução nº 24/2009 do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). O documento destaca que
instruções e esclarecimentos podem ser emitidos posteriormente, visando ao cumprimento integral do
provimento.

Novo perfil - A correição é um ato pelo qual o corregedor-geral da Justiça, pessoalmente ou por meio de juízes
auxiliares, inspeciona as unidades da Justiça de 1º grau com a finalidade de corrigir irregularidades ou
omissões encontradas. No biênio 2014-2015 da Corregedoria do Maranhão, essa atividade ganhou novo perfil,
com ênfase para a identificação de barreiras na boa prestação dos serviços judiciais e aos juízes.

Fonte: CGJ-MA
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Serviço gratuito incentiva a conciliação em processos judiciais

O Portal do Judiciário (www.tjma.jus.br) disponibiliza um serviço gratuito para facilitar o agendamento de
sessão de conciliação por qualquer interessado na negociação de acordos entre partes envolvidas em processos
judiciais. Por meio do link “Quero Conciliar”, é possível marcar uma audiência conciliatória sem sair de casa, de
forma rápida e simples. A ferramenta também pode ser acionada na seção de pesquisa processual (Jurisconsult)
do Portal do Judiciário. Ao consultar o processo, a parte pode, a qualquer momento, solicitar a realização de
audiência de conciliação. O atendimento é feito também pelo Telejudiciário (0800 707 1581). A ação permite
que o juiz responsável pelo processo em questão tome conhecimento do agendamento e defina a audiência de
conciliação. A implantação do link integra o Programa de Conversão de Conflitos em Entendimento, que
desenvolve uma série de ações visando estimular a conciliação em processos que tramitam na Justiça e orientar
a população sobre o funcionamento e vantagens do uso dos meios alternativos de solução de conflitos,
evitando-se, em alguns casos, abertura de novo processo na Justiça. A ideia é disseminar a cultura da
conciliação por meio do atendimento ao público que procura o Judiciário para resolver suas questões, consultar
processos, buscar informações. Outra iniciativa dentro do programa é a Agenda do Consumidor, que permite
aos interessados em negociar alguma pendência ou contestação com empresas cadastradas, a oportunidade de
enviar eletronicamente, pelo sistema Attende, um pedido automático de conciliação. O sistema pode ser
acionado pela internet, telefone ou pessoalmente, em qualquer centro de conciliação. O agendamento ainda
pode ser feito pelo Telejudiciário (0800 707 1581 – ligação gratuita). A carta-convite é enviada à empresa por
email, contendo todas as demandas abertas no Estado.

http://www.tjma.jus.br/
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Corregedoria autoriza a realização de correições virtuais no Maranhão

Os sistemas da informação disponibilizados pelo Judiciário maranhense e pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) poderão ser utilizados para realização das correições e inspeções ordinárias e extraordinárias pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA). A regulamentação da norma consta no Provimento nº
13/2015, assinado pela corregedora Nelma Sarney, e já está em vigor desde 15 de abril.

De acordo com a nova regra, o corregedor-geral e os juízes auxiliares poderão utilizar o Sistema de
Gerenciamento Processual ThemisPG, além de outros disponíveis no âmbito do Judiciário maranhense, para
realizar a análise dos processos nas unidades judiciárias de 1º grau. É o que prevê o artigo 1º do provimento,
que estabelece: “As correições ordinárias e extraordinárias previstas no Capítulo II da Resolução nº 24, de 5 de
junho de 2009, poderão ser realizadas virtualmente, utilizando-se o programa ThemisPG, bem como outra
ferramenta de controle adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão ou pelo Conselho Nacional de Justiça”.

O novo procedimento tem a finalidade de aprimorar a atividade correcional no Maranhão e tem fundamentação
no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça e na otimização do uso dos sistemas da informação. A
norma também acrescenta que o advento do Processo Judicial Eletrônico (Pje) resultará em alterações
substanciais na atividade de correição.

Verificação mensal - Alguns critérios foram estabelecidos, como a verificação do quantitativo de processos
conclusos há mais de 100 dias; de novos processos a cada mês; e de processos julgados a cada mês. Além disso,
serão analisados o acervo pendente de julgamento, o tempo médio de duração dos processos e o histórico de
audiências agendadas e realizadas. Esses dados deverão ser verificados mês a mês, considerando o período dos
últimos 24 meses.

Também ficou estabelecido que ao final de cada correição deverá ser elaborado um relatório, mantendo o que já
estava previsto na Resolução nº 24/2009 do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). O documento destaca que
instruções e esclarecimentos podem ser emitidos posteriormente, visando ao cumprimento integral do
provimento.

Novo perfil - A correição é um ato pelo qual o corregedor-geral da Justiça, pessoalmente ou por meio de juízes
auxiliares, inspeciona as unidades da Justiça de 1º grau com a finalidade de corrigir irregularidades ou
omissões encontradas. No biênio 2014-2015 da Corregedoria do Maranhão, essa atividade ganhou novo perfil,
com ênfase para a identificação de barreiras na boa prestação dos serviços judiciais e aos juízes.
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DESEMBARGADOR INDEFERE LIMINAR QUE PEDIA SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO DE PARCERIA DO
ESTADO COM OSCIP

O desembargador Paulo Velten indeferiu, nesta segunda-feira (4), pedido liminar, em agravo de instrumento,
que requeria a suspensão de licitação, assinatura de termo de parceria e sua execução, referente a edital
lançado pelo Estado do Maranhão para contratação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) para serviços nas unidades de saúde do Estado pelo período de 12 meses.

A decisão temporária do magistrado, sem prejuízo do julgamento do mérito do recurso, foi fundamentada em
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) em ação direta de inconstitucionalidade (ADI). Segundo a Corte
máxima, por não se tratar de contratos administrativos, não cabe falar em incidência do dever constitucional de
licitar.

Pedido de tutela antecipada no agravo foi feito pela deputada Andréa Murad, contra o Estado do Maranhão e o
secretário de Estado da Saúde, Marco Pacheco. A parlamentar alegou que o edital continha inúmeros vícios e
omissões, que agrediam a Constituição Federal e a Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93).

Dentre as supostas irregularidades, Andréa Murad apontou que o chamamento público não deu a efetiva
publicidade aos atos relativos ao edital. A deputada questionou o que considerou ser um período curto para as
inscrições preliminares e o prazo entre este e a entrega de propostas. Também disse que o projeto básico não
continha elementos mínimos no edital para que se pudesse apurar custos e formular proposta para custeio e
prestação dos serviços.

DECISÃO – O desembargador Paulo Velten entendeu não estarem presentes os requisitos necessários a
concessão da tutela antecipada do recurso, para fins de deferimento da medida cautelar negada em primeira
instância.

O magistrado destacou que Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) são entidades privadas sem fins lucrativos, integrantes do terceiro setor, criadas para desempenhar
atividades de interesse público ou para executar serviços públicos sociais, também chamados serviços não
exclusivos do Estado, como, por exemplo, o serviço público de saúde.

A propósito – lembrou o desembargador – a Constituição Federal estabelece que as ações e serviços de saúde
são de relevância pública, devendo a sua execução ser feita diretamente (pelo Estado) ou através de terceiros, e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Velten afirmou que, além da possibilidade de executarem por si e por direito próprio tais serviços públicos,
esses organismos podem celebrar com o Estado contratos de gestão (OS) ou termos de parceria (OSCIP),
instrumentos destituídos do caráter bilateral dos contratos administrativos regidos pela Lei de Licitações, já
que, em vez de interesses contrapostos, há em verdade interesses comuns, atuando o Poder Público como
fomentador, visando o alcance dos deveres estatais.

O desembargador frisou que a Lei nº 8.666/93 é aplicável apenas no que couber aos contratos de gestão e



termos de parceria, instrumentos congêneres aos convênios firmados entre entidades públicas. Para ele, o
rígido Estatuto das Licitações não é de todo compatível com esse tipo de parceria.

Relator do agravo, Paulo Velten ressaltou que o precedente do STF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, destaca
que “impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público
impessoal e pautado por critérios objetivos, ainda que, repita-se, sem os rigores formais da licitação”.

Velten concluiu que, pelo que consta nos autos, o edital impugnado na ação popular movida pela agravante
contempla um procedimento de escolha permeado por critérios objetivamente definidos, muitos dos quais
extraídos da própria Lei 8.666/93, de onde concluir que o pedido de tutela antecipada formulado carece de
prova inequívoca do provável verdade da alegação, requisito sem o qual não é possível a concessão da tutela de
urgência.

Fonte: Asscom TJMA


