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Justiça manda governo construir mais presídios e reformar Pedrinhas

Por decisão judicial, Complexo Penitenciário de Pedrinhas terá que passar por reforma em sua estrutura|

Em decisão datada dessa segunda-feira (09), o juiz Clésio Coelho Cunha, respondendo pela Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís, determina a intimação do Estado, na pessoa do Procurador-Geral, para o
cumprimento de obrigações impostas em sentença que condena o Estado à obrigação de fazer, no prazo de 60
dias a contar da intimação da Procuradoria Geral do Estado, consistente na construção de novos
estabelecimentos prisionais, preferencialmente nas cidades localizadas no interior do Estado. De acordo com a
determinação, os estabelecimentos devem observar o número de alojamentos suficientes para o atendimento da
demanda e resolução da atual superpopulação carcerária.

No mesmo prazo, a sentença condena ainda o Estado na obrigação de fazer consistente na realização de
reforma e adaptações nos estabelecimentos penais do Complexo de Pedrinhas, de acordo com os padrões
estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro.

A nomeação de todos os candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário de acordo com o número de
vagas previstas em edital e conforme a ordem de classificação e a efetivação de medidas concretas que
proporcionem o cumprimento do objetivo da Lei de Execuções Penais - LEP quanto às condições necessárias
para a harmônica integração social do preso também estão entre as obrigações de fazer estabelecidas na
sentença. O prazo para o cumprimento das determinações é de 30 dias.

A multa diária para o não cumprimento de qualquer uma das obrigações de fazer determinadas na sentença é
de R$ 50 mil (cinqüenta mil reais).

Unanimidade

A decisão do magistrado atende ao cumprimento de sentença proferida contra o Estado em Ação Civil Pública e
requerido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão no último dia 24 de setembro.

Assinada pelo juiz Manoel Matos de Araújo Chaves, a sentença a qual se refere à Ação foi proferida em 13 de
janeiro de 2014. O Estado do Maranhão recorreu da sentença.

No último dia 25 de junho, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, manteve a
sentença judicial.

Consulte a íntegra da decisão e da sentença nos anexos da matéria:

Sentença Pedrinhas

Sentença Pedrinhas 2
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Rogério sobre telefonia móvel: "pessoas pagam por serviço que não
é oferecido"

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PSC), ocupou a tribuna da Casa,
nesta terça-feira (10), para falar sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel
no Maranhão.

Rogério Cafeteira iniciou seu discurso falando sobre a decisão da Justiça em condenar a operadora TIM Celular
S/A ao pagamento de R$ 50 milhões de indenização por dano moral coletivo aos consumidores prejudicados por
constantes quedas de sinal e pela interrupção de ligações. Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada em dezembro de 2013, pela titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís, Lítia Cavalcanti.

O parlamentar lembrou que a decisão, do juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís, é um grande passo para atender o interesse da sociedade e que o valor da indenização será
revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).

"O serviço das operadoras de telefonia móvel no nosso Estado sé uma vergonha! As pessoas ficam isoladas e
pagam por algo que não é oferecido. Se aqui na capital enfrentamos dificuldades, asseguro que nas cidades do
interior é ainda pior. Apelo ao Tribunal de Justiça que não revogue essa decisão e que faça valer o direito do
consumidor", destacou Rogério.

O deputado falou ainda que é preciso reavaliar as atribuições da Anatel. E encerrou sua fala pedindo que a
oposição cheque informações antes de falar inverdades sobre problemas no Hospital Carlos Macieira.
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Odebrecht é proibida de cobrar consumo acumulado de água em
Ribamar

A Justiça determinou liminarmente, em 6 de novembro, que a Odebrecht Ambiental se abstenha de efetuar
cobrança de consumo acumulado de água em São José de Ribamar, devendo apenas emitir fatura
correspondente ao consumo referente ao mês imediatamente anterior.

A decisão atende parcialmente solicitação de medida liminar feita em Ação Civil Pública, formulada pela
promotora de justiça Geraulides Mendonça Castro.

Foi determinado, ainda, que a empresa deverá efetuar a leitura mensal, periodicamente, nos imóveis ausentes
de aferição de consumo, iniciando-se a leitura com base no marcador atual, desprezando-se o acumulado dos
meses anteriores.

As cobranças devem obedecer aos critérios de tarifação comunitária e outros utilizados para a proteção de
pessoas com baixo poder aquisitivo.

A empresa deverá expedir aos consumidores comprovante individual de leitura. Em caso de descumprimento,
foi estabelecida multa de R$ 100 por unidade consumidora.
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Tim é condenada a pagar R$ 50 milhões por danos morais a consumidores do MA

A Justiça do Maranhão condenou, no dia 6 de novembro, a Tim Celular S/A a pagar multa de R$ 50 milhões por
dano moral coletivo aos consumidores prejudicados por constantes queda de sinal e pela interrupção de
ligações. O valor deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC). A sentença foi uma
resposta à ação do Ministério Público do Maranhão (MPMA).

A decisão, do juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, é resultado de
Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada (ACP), ajuizada, em dezembro de 2013, pela titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Entre outras sanções, a Tim Celular está obrigada a não comercializar e/ou habilitar novas linhas, em todo o
Maranhão, até o cumprimento dos requisitos do Plano Nacional de Ação de Melhoria do Serviço Móvel Pessoal
e das Metas de Qualidade para o Serviço Móvel Pessoal, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
sob pena de multa de R$ 100 mil diários.

Outra determinação é a devolução dos valores pagos pelo plano no período entre a data de lançamento do plano
até a publicação da sentença. Os valores serão estabelecidos durante o processo de liquidação da decisão.

A operadora também deve encaminhar, no prazo de 20 dias, a listagem completa dos usuários do Plano Infinity,
com datas de adesão e de eventual saída, a partir de 29 de março de 2009 (lançamento do plano), sob pena de
multa por descumprimento de R$ 100 mil diários.

AÇÃO

Na ação que motivou a decisão, o MPMA argumentou que, apesar de planos de reparação e ampliação de rede,
apresentados pela operadora, fiscalizações da Anatel constataram a má qualidade denunciada pelos
consumidores nos 89 municípios maranhenses cobertos pela Tim Celular S/A.

A agência reguladora também verificou que, entre abril e setembro de 2011, os índices de queda de ligações
nas linhas da operadora no Maranhão estavam acima dos níveis tolerados pelo órgão federal (2%).

MAIS DE MIL DIAS SEM SINAL

Analisando todas as ligações efetuadas no Brasil, em 8 de março de 2012, a Anatel constatou que, no Maranhão,
234.272 usuários do plano pré-pago Infinity, foram lesados por 502.527 desligamentos, gerando prejuízo de R$
129.869,25.

Segundo Lítia Cavalcanti, "a Anatel também constatou que, entre 12 de agosto de 2012 e 11 de agosto de 2013,
no Maranhão, as interrupções de serviço totalizaram 24.115 horas, o que equivale a, aproximadamente 1.005
dias de falta de sinal".

A promotora de justiça enfatizou, ainda, "a existência de um acréscimo de 300% de quedas das chamadas
provenientes de tarifação por ligação em comparação às chamadas por tarifação por minuto".
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Atuação parlamentar...

Tweetar

Rogério Cafeteira trata sobre serviços das operadoras de telefonia móvel

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PSC), ocupou a tribuna da Casa,
nesta terça-feira (10), para falar sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel
no Maranhão.

Rogério Cafeteira iniciou seu discurso falando sobre a decisão da Justiça em condenar a operadora TIM Celular
S/A ao pagamento de R$ 50 milhões de indenização por dano moral coletivo aos consumidores prejudicados por
constantes quedas de sinal e pela interrupção de ligações. Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada em dezembro de 2013, pela titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís, Lítia Cavalcanti.

O parlamentar lembrou que a decisão, do juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís, é um grande passo para atender o interesse da sociedade e que o valor da indenização será
revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).

Fábio Braga denuncia a precariedade dos serviços de telefonia móvel em Coelho Neto

O deputado Fábio Braga (PT do B), ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na terça-feira (10), para
denunciar e pedir providências às autoridades competentes contra a precariedade dos serviços das operadoras
de telefonia celular no Maranhão, especialmente Coelho Neto, onde ouviu de várias pessoas, numa reunião, o
quanto elas se sentem prejudicadas com o problema.

A denúncia foi feita depois que o deputado Fábio Braga ouviu o pronunciamento do líder do governo na
Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PSC), informando que a operadora de telefonia celular TIM
foi multada recentemente pelo Procon em R$ 50 milhões, por causa das reclamações dos péssimos serviços
prestados à população do Estado do Maranhão.

O parlamentar presenciou a população de Coelho Neto reclamando desses péssimos serviços prestados pela
TIM e pela OI, pois torna-se impossível fazer uma ligação telefônica na cidade. Em reunião com os comerciantes
locais, Fábio Braga soube que devido aos problemas de telefonia  o comércio também sofre prejuízos porque as
máquinas de cartões de crédito que funcionam com a ajuda dos chips das operadoras.

Zé Inácio recebe entidades representativas de escolas do campo

?O deputado Zé Inácio (PT) recebeu em seu gabinete representantes da União das Associações das Escolas
Famílias Agrícolas do Maranhão (Uefama) e da Casa Familiar Rural (Arcafar).

Representantes das entidades solicitaram o apoio do parlamentar para intermediar com o Governo do Estado a
liberação do pagamento em atraso de parcela do convênio de 2015.



De acordo com as lideranças do movimento, o não repasse do pagamento compromete a educação de 2700
alunos em 38 CEFAS, instaladas em 108 municípios maranhenses e com 236 professores sem receber seus
honorários até então.  O deputado por sua vez garantiu acompanhamento do processo de pagamento das
parcelas pendentes, destacando ainda o seu comprometimento com a agricultura familiar e a importância da
educação no campo.
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Rogério Cafeteira trata sobre serviços das operadoras de telefonia
móvel no Estado

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PSC), ocupou a tribuna da Casa,
nesta terça-feira (10), para falar sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel
no Maranhão.Rogério Cafeteira iniciou seu discurso falando sobre a decisão da Justiça em condenar a
operadora TIM Celular S/A ao pagamento de R$ 50 milhões de indenização por dano moral coletivo aos
consumidores prejudicados por constantes quedas de sinal e pela interrupção de ligações. Trata-se de Ação
Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em dezembro de 2013, pela titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti.
O parlamentar lembrou que a decisão, do juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís, é um grande passo para atender o interesse da sociedade e que o valor da indenização será
revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).
"O serviço das operadoras de telefonia móvel no nosso Estado sé uma vergonha! As pessoas ficam isoladas e
pagam por algo que não é oferecido. Se aqui na capital enfrentamos dificuldades, asseguro que nas cidades do
interior é ainda pior. Apelo ao Tribunal de Justiça que não revogue essa decisão e que faça valer o direito do
consumidor", destacou Rogério.O deputado falou ainda que é preciso reavaliar as atribuições da Anatel e
elogiou ao trabalho da promotora Lítia Cavalcanti. E encerrou sua fala pedindo que a oposição cheque
informações antes de falar inverdades sobre problemas no Hospital Carlos Macieira.
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TIM condenada a pagar R$ 50 milhões por danos ao consumidor no Maranhão

Interrupções alcançaram o equivalente a mais de mil dias; operadora também não poderá comercializar e/ou
habilitar novas linhas até que o serviço apresente melhoria
POR THIAGO WAGNERESPECIAL PARA O BLOG DO FAUSTO MACEDOESTADÃO
A operadora de celular Tim foi condenada a pagar R$ 50 milhões de indenização por dano moral coletivo a
consumidores prejudicados por causa de quedas e interrupções de sinal no Maranhão. A condenação, aplicada
pelo juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, é resultado de ação civil
pública com pedido de tutela antecipada ajuizada em dezembro de 2013 pela titular da 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti. O valor da indenização, quando depositado, deve ser destinado para
o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC).

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 9, no site do Ministério Público do Estado do Maranhão.
De acordo com a decisão, a Tim também está obrigada a não comercializar e/ou habilitar novas linhas até que o
serviço apresente melhoria. A multa para o descumprimento é de R$ 100 mil diários. Além disso, há a
determinação para a devolução dos valores pagos pelo plano no período entre a data do lançamento dele e a
publicação da sentença - 6 de novembro.

A operadora também tem que enviar, no prazo de 20 dias, a lista dos consumidores do Plano Infinity, com datas
de adesão e eventual saída, a partir de 29 de março de 2009 (data de lançamento do plano). A multa é de R$
100 mil diários para o descumprimento.
Segundo a Anatel, 234.272 usuários do plano pré-pago Infinity foram prejudicados por 502.527 desligamentos
no dia 8 de março de 2012. O prejuízo é de R$ 129.869,25. Além disso, foi constatado que, entre 12 de agosto
de 2012 e 11 de agosto de 2013, as interrupções foram equivalentes a 1.005 dias de falta de sinal dentro do
estado do Maranhão.
Procurada pela reportagem do Estadão, a Tim informou que ainda não intimada formalmente da sentença.
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MINISTÉRIO PUBLICO OBRIGADO FLÁVIO DINO A CONSTRUIR PRESÍDIOS INACABADOS NO
MARANHÃO
Por: Marco D'ça
O governador Flávio Dino (PCdoB) vai ter que concluir todos os presídios que foram iniciados na gestão da
governadora Roseana Sarney (PMDB) e cujas obras estavam paralisadas desde o início do seu mandato.
A decisão é do juiz auxiliar do Tribunal de Justiça Clésio Coelho Cunha, atendendo à representação do
Ministério Público.
Caso descumpriR, o estado – que já perdeu também o recurso no Tribunal de Justiça – pagará multa diária de
R$ 50 mil.
Em sua decisão, Clésio Coelho determina Obrigação de Fazer por parte do Governo do Estado, para construir
novos presídios no interior, readaptar o Complexo de Pedrinhas e realizar concurso público para o setor
penitenciário.
A gestão passada, da governadora Roseana Sarney (PMDB) estava construindo vários presídios no interior do
estado.
Assim que assumiu, Flávio Dino não mais deu conta das obras, o que levou o Ministério Público a exigir a
condenação.
A decisão o governo Flávio Dino já foi publicada no Diário da Justiça e está na fase de cumprimento de
sentença…
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Procon reduz valor de combustível em postos da capital que
praticavam preços abusivos

Após denúncias, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MA) fiscalizou dois postos de
combustíveis na capital. Os estabelecimentos JR 2, localizado no Cohapam, e Jatobá, situado no Coroado,
estavam praticando, sem justificativa, valores acima dos que foram informados ao órgão de defesa do
consumidor, que divulga os preços mais baratos cobrados semanalmente em suas redes sociais, caracterizando
crime de publicidade enganosa, conforme artigo 66 do CDC, e de desobediência, segundo artigo 330 do Código
Penal.

A equipe de fiscalização, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão, constatou a irregularidade nos locais e
determinou a adequação imediata dos preços. Por decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na ação
protocolada pela Rede Estadual em Defesa do Consumidor (RedCon), os postos de combustível devem enviar ao
Procon, semanalmente, o valor previsto dos preços a serem praticados em relação aos combustíveis
comercializados para a semana seguinte, sob pena de multa de R$ 1 mil.

De acordo com a decisão, os postos também estão proibidos de trocar qualquer tipo de comunicação sobre
preços de venda com concorrentes, visando à uniformização, majoração ou manutenção de preços de revenda
de combustíveis - prática que configuraria cartel - sob pena de multa de R$ 100 mil por estabelecimento.

Segundo o presidente do Instituto, Duarte Júnior, mais de 30 postos foram notificados, depois do anúncio da
Petrobras dos reajustes praticados nos valores dos combustíveis. O órgão tem acompanhado os valores
praticados nas bombas dos postos de revenda de combustíveis em todo o Estado e, caso identifique alguma
irregularidade, agirá com o mesmo rigor do início do ano, quando conseguiu baixar o preço do combustível por
meio de ação civil pública.

"O consumidor é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo. Então, ao verificar qualquer
suspeita de abusividade, denuncie no aplicativo do Procon Maranhão ou em uma de nossas unidades
distribuídas pelo estado", afirmou Duarte Júnior.
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Justiça obriga Flávio Dino a concluir presídios no Maranhão...

Decisão é do juiz Clésio Coelho Cunha, que estabeleceu multa diária de R4 50 mil por descumprimento; governo
perdeu também recurso à Câmara Cível do Tribunal de Justiça

O governador Flávio Dino (PCdoB) vai ter que concluir todos os presídios que foram iniciados na gestão da
governadora Roseana Sarney (PMDB) e cujas obras estavam paralisadas desde o início do seu mandato.

A decisão é do juiz auxiliar do Tribunal de Justiça Clésio Coelho Cunha, atendendo à representação do
Ministério Público.

m caso de descumprimento, o estado - que já perdeu também o recurso no Tribunal de Justiça - pagará multa
diária de R$ 50 mil.

Em sua decisão, Clésio Coelho determina Obrigação de Fazer por parte do Governo do Estado, para construir
novos presídios no interior, readaptar o Complexo de Pedrinhas e realizar concurso público para o setor
penitenciário.

A gestão passada, da governadora Roseana Sarney (PMDB) estava construindo vários presídios no interior do
estado.

Assim que assumiu, Flávio Dino não mais deu conta das obras, o que levou o Ministério Público a exigir a
condenação.

A decisão o governo Flávio Dino já foi publicada no Diário da Justiça e está na fase de cumprimento de
sentença...
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Marafolia: Estado indenizará vítima de acidente com micro-ônibus da PM

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), condenou  o governo estadual a indenizar em R$
30 mil, por danos morais, e em R$ 13.639,66, por danos materiais, uma jovem atingida em acidente envolvendo
um micro-ônibus da Polícia Militar, durante o Marafolia, na Avenida Litorânea, na capital, em 2007.
Em decorrência do acidente, a vítima ficou internada no hospital durante seis dias e recebeu atendimento
precário e sem assistência médica, tendo sido transferida para um hospital da rede particular e arcado com
todos os custos do tratamento.
De acordo com laudo pericial, o acidente resultou em sequelas motoras e estéticas permanentes no corpo da
jovem.
Ao justificar o seu voto, o desembargador Marcelino Ewerton ressaltou que a doutrina e a jurisprudência
orientam que as indenizações sejam arbitradas segundo padrões de proporcionalidade e razoabilidade para se
alcançar a indenização adequada.
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TELEFONIA: TIM e OI são condenadas no Maranhão por má prestação de serviço

Em resposta a ação do Ministério Público do Maranhão (MPMA), aJustiça condenou, em 6 de novembro, a Tim
Celular S/A ao pagamento de R$ 50milhões de indenização por dano moral coletivoaos consumidores
prejudicados por constantes quedas de sinal e pela interrupçãode ligações. O valor deve ser revertido ao Fundo
Estadual de Defesa doConsumidor (FEDC).

A decisão, do juiz Clésio Coelho Cunha, da Vara de InteressesDifusos e Coletivos de São Luís, é resultado de
Ação Civil Pública com pedidode tutela antecipada (ACP), ajuizada, em dezembro de 2013, pela titular da
2ªPromotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti.

Devolução de valores
Entre outras sanções, a Tim Celular está obrigada a nãocomercializar e/ou habilitar novas linhas, em todo o
Maranhão, até ocumprimento dos requisitos do Plano Nacional de Ação de Melhoria do ServiçoMóvel Pessoal e
das Metas de Qualidade para o Serviço Móvel Pessoal, da AgênciaNacional de Telecomunicações (Anatel), sob
pena de multa de R$ 100 mil diários.

Outra determinação é a devolução dos valores pagos pelo plano noperíodo entre a data de lançamento do plano
até a publicação da sentença. Osvalores serão estabelecidos durante o processo de liquidação da decisão.
A operadora também deve encaminhar, no prazo de 20 dias, alistagem completa dos usuários do Plano Infinity,
com datas de adesão e deeventual saída, a partir de 29 de março de 2009 (lançamento do plano), sob penade
multa por descumprimento de R$ 100 mil diários.

Ação
Na ação que motivou a decisão, o MPMA argumentou que, apesar deplanos de reparação e ampliação de rede,
apresentados pela operadora,fiscalizações da Anatel constataram a má qualidade denunciada
pelosconsumidores nos 89 municípios maranhenses cobertos pela Tim Celular S/A.
A agência reguladora também verificou que, entre abril e setembrode 2011, os índices de queda de ligações nas
linhas da operadora no Maranhãoestavam acima dos níveistolerados pelo órgão federal (2%).

Mais de mil dias sem sinal
Analisando todas as ligações efetuadas no Brasil, em 8 de março de2012, a Anatel constatou que, no Maranhão,
234.272 usuários do plano pré-pagoInfinity, foram lesados por 502.527 desligamentos, gerando prejuízo de
R$129.869,25.
Segundo Lítia Cavalcanti, "a Anatel também constatou que,entre 12 de agosto de 2012 e 11 de agosto de 2013,
no Maranhão, as interrupçõesde serviço totalizaram 24.115 horas, o que equivale a, aproximadamente
1.005dias de falta de sinal".

A promotora de justiça enfatizou, ainda, "a existência de umacréscimo de 300% de quedas das chamadas
provenientes de tarifação por ligaçãoem comparação às chamadas por tarifação por minuto".

Sentença
Citado na sentença, o Relatório Anatel 0014/201/ER01FV demonstrouque o desligamento do plano Infinity é



quatro vezes superior ao dos outrosplanos da operadora.
Fiscalização da agência, realizada no faturamento da operadora,entre 9 de abril e 29 de junho de 2012,
verificou "irregularidade no processode faturamento por chamada para os usuários do plano de serviços
pré-pagoInfinity".

"O órgão ministerial ofereceu à empresade telefonia ampla oportunidade de defesa, bem como de adequação
dos serviços esolução negociada para o conflito, porém não obteve respostas positivas nosentido da celebração
de um termo de ajustamento de conduta", diz o juiz, nadecisão.

Na sentença, Clésio Cunha também refuta a alegação da Tim CelularS/A de que "são imprestáveis os laudos
técnicos produzidos pela Anatel".
Ainda de acordo com ele, "como agência reguladora do governofederal responsável por fiscalizar e regular a
exploração dos serviços detelecomunicação do país, a Anatel é o ente capaz de fornecer subsídios técnicospara
o julgamento da demanda".
Os valores das multas pordescumprimento também devem ser revertidos ao Fundo Estadual de Defesa
doConsumidor.

OI
No último dia 3, o Procon-MAinformou que multou a empresa de telefonia Oi no valor de R$ 5,1 milhões por
causade reclamações como descumprimento de prazos para reparo de serviço de telefonefixo e de ofertas aos
consumidores, com quebras contratuais.
Segundo o Procon, a multa é baseada emreclamações sobre falhas de prestações de serviços e realização de
práticasabusivas, como no fornecimento de serviços sem solicitação do consumidor,ausência de informação e
cobranças indevidas. O órgão informa que já recebeu590 reclamações entre janeiro de 2011 e dezembro de
2014 sobre falhas comosolicitações de reparos de linhas telefônicas e sem atendimento registrado em48 horas.

De acordo com o presidente do Procon,Duarte Júnior, a empresa ocupou o 1º e 2º lugares no ranking de
empresas maisreclamadas em 2014 e, em 2015, manteve postura de não apresentar nenhumaproposta efetiva
nas audiências de conciliação. Por ser uma empresa que prestaum serviço público, além de ter a obrigação de
garantir o serviço adequado eeficaz, possui a obrigação de mantê-lo de forma contínua.

A empresa Oi deve efetuar o pagamento noprazo de 10 dias ou apresentar recurso ao Procon, conforme o artigo
46, § 2o doDecreto Federal 2.181/97. Em caso de descumprimento, haverá a inscrição dodébito na Dívida Ativa
do Estado do Maranhão para subsequente cobrança executiva(art. 55 do Decreto Federal 2.181/97).
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Justiça suspende cobrança da Odebrecht

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou liminarmente, em 6 de novembro, que a
Odebrecht Ambiental se abstenha de efetuar cobrança de consumo acumulado de água em São José de Ribamar,
devendo apenas emitir fatura correspondente ao consumo referente ao mês imediatamente anterior.

Proferida pelo juiz Clésio Coelho Cunha, a decisão atende parcialmente solicitação de medida liminar feita em
Ação Civil Pública, formulada pela promotora de justiça Geraulides Mendonça Castro.

Foi determinado, ainda, que a empresa deverá efetuar a leitura mensal, periodicamente, nos imóveis ausentes
de aferição de consumo, iniciando-se a leitura com base no marcador atual, desprezando-se o acumulado dos
meses anteriores.

As cobranças devem obedecer aos critérios de tarifação comunitária e outros utilizados para a proteção de
pessoas com baixo poder aquisitivo.

A empresa deverá expedir aos consumidores comprovante individual de leitura. Em caso de descumprimento,
foi estabelecida multa de R$ 100 por unidade consumidora.

Aumento

Consta na ação do MPMA que houve aumento da tarifa de consumo de água em imóveis residenciais no
município de São José de Ribamar, em alguns casos o acréscimo no valor chegou a 85%. Moradores afirmaram
que o aumento ocorreu em função da ausência de hidrômetro ou defeito no funcionamento do aparelho,
gerando tarifa por estimativa de tamanho do imóvel.

A promotora de justiça ressaltou que o Poder Público não pode fechar os olhos para o aumento abusivo das
contas de água em São José de Ribamar. "A maioria foi gerada pela omissão de leitura de consumo estimado,
que penalizou a coletividade, gerando acúmulo de consumo, de modo que usuários receberam faturas
elevadíssimas".

Esclarecimento

Em nota, a Odebrecht Ambiental declarou que já fez a cobrança de contas com base em valores mensais, e não
de forma acumulada, já atendendo, desde o início da operação, o que foi definido na decisão judicial.

A empresa afirmou que segue as regras ditadas pela Câmara de Regulação que rege o serviço de abastecimento
de água e esgoto nos municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar; obedecendo a legislação vigente do
setor.
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Ex-Prefeito de São Bernardo é Condenado por Improbidade Administrativa

Os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram sentença do
juízo da Comarca de São Bernardo, que acatou ação civil pública do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
para condenar o ex-prefeito do Município, Coriolano Almeida (foto), por atos de improbidade administrativa.

Conforme a decisão, após esgotados os recursos, o ex-gestor terá que ressarcir integralmente o dano ao erário,
no valor de R$ 900 mil; sofrerá suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagamento de multa civil no
valor de dez vezes o salário do cargo e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

Na ação, o Ministério Púbico alegou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apurou várias irregularidades
nas contas de Coriolano Almeida referentes ao exercício financeiro de 2003, como aplicação irregular de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF); ausência de justificativa pela não realização de processo licitatório para aquisição de bens e
construções; fragmentação de diversas despesas para aquisição de medicamentos, material didático,
combustível, alimentos, reforma de unidade escolar, frete de veículos e compra de imóveis.

Em recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça, o ex-prefeito alegou ausência de lesão ao erário e de dolo,
sustentando que a competência para julgamento das contas seria da Câmara Municipal, a qual aprovou as
contas e não acolheu o parecer do TCE.

O relator do recurso, desembargador Jorge Rachid, refutou o argumento da defesa de que a lei de improbidade
administrativa não é aplicável aos agentes políticos, entendendo haver compatibilidade entre o regime especial
de responsabilização política e o regime previsto na Lei de Improbidade.

O magistrado considerou incontroversas as irregularidades apontadas pelo TCE, configurando manifestas
ilegalidades por dano ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública.

“O sentido normativo da lei de improbidade foi o de punir aquele gestor que atua em desconformidade com o
texto legal”, avaliou.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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h2 class="knewintitulo">Juizado de Codó abre seleção para Assessor de Juiz 
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CODÓ - A juíza Gisele Ribeiro Rondon, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da cidade de Codó, no
interior do Estado, está divulgando edital de seleção para o cargo de assessor de Juiz de Entrância
Intermediária. A seleção será regida pelas normas contidas no edital, e visa o preenchimento de uma vaga para
o cargo, sendo de livre nomeação e exoneração.

Para participar da seleção o candidato deve apresentar o diploma devidamente registrado, de conclusão de
curso superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (ME). Entre as atividades desenvolvidas pelo assessor de juiz estão: prestar assessoramento ao juiz,
em assuntos relativos à prestação jurisdicional; elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, para serem
utilizadas no trabalho sentencial; e manter atualizados os registros sintéticos referentes a temas jurídicos de
utilidade para o desempenho da função jurisdicional.

Também é função do assessor de Juiz de Direito atuar como conciliador em audiências de rito sumaríssimo,
elaborar despachos, minutas de decisões interlocutórias e de sentenças, elaborar relatórios em geral, auxiliar
os Juízes de Direito no desempenho das atividades administrativas da Vara, bem como exercer outras tarefas
afins.

A inscrição será totalmente gratuita e exclusivamente realizada via e-mail, devendo o candidato,
obrigatoriamente, encaminhar até às 18h do dia 17 de novembro, para o [email protected], os seguintes
documentos: cópia colorida de foto 3x4 atual; cópia da carteira de identidade; cópia do CPF; cópia do diploma
de conclusão do curso de Direito ou, na sua falta, certidão da Instituição de Ensino Superior (IES) atestando
que o candidato tenha finalizado o curso e colado grau; e currículo resumido, contendo foto, endereço, telefones,
celulares e e-mails para contato.

A primeira etapa da seleção será realizada em data, hora e local a serem confirmados em data posterior,
consistindo em duas provas (uma objetiva e outra subjetiva) e entrevista com os candidatos após o término das
provas, sendo que as provas e a entrevista serão realizadas no mesmo dia. A segunda etapa consistirá em
análise de currículos.
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Estado deve realizar reforma em Pedrinhas

SÃO LUÍS - Em decisão datada dessa segunda-feira (9), o juiz Clésio Coelho Cunha, respondendo pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, determina a intimação do Estado, na pessoa do Procurador-Geral,
para o cumprimento de obrigações impostas em sentença que condena o Estado à obrigação de fazer - no prazo
de 60 dias, a contar da intimação da Procuradoria Geral do Estado - , consistente na construção de novos
estabelecimentos prisionais, preferencialmente nas cidades localizadas no interior do Estado.

De acordo com a determinação, os estabelecimentos devem observar o número de alojamentos suficientes para
o atendimento da demanda e resolução da atual superpopulação carcerária. No mesmo prazo, a sentença
condena, ainda, o Estado na obrigação de fazer consistente na realização de reforma e adaptações nos
estabelecimentos penais do Complexo de Pedrinhas, de acordo com os padrões estabelecidos no ordenamento
jurídico brasileiro.

A nomeação de todos os candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário, de acordo com o número
de vagas previstas em edital, e conforme a ordem de classificação e a efetivação de medidas concretas que
proporcionem o cumprimento do objetivo da Lei de Execuções Penais (LEP) quanto às condições necessárias
para a harmônica integração social do preso, também, estão entre as obrigações de fazer estabelecidas na
sentença.

O prazo para o cumprimento das determinações é de 30 dias. A multa diária para o não cumprimento de
qualquer uma das obrigações de fazer determinadas na sentença é de R$ 50 mil.

Unanimidade

A decisão do magistrado atende ao cumprimento de sentença proferida contra o Estado em Ação Civil Pública e
requerido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão no último dia 24 de setembro.

Assinada pelo juiz Manoel Matos de Araújo Chaves, a sentença a qual se refere à Ação foi proferida em 13 de
janeiro de 2014. O Estado do Maranhão recorreu da sentença.

No último dia 25 de junho, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, manteve a
sentença judicial.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
10/11/2015 - O IMPARCIAL ONLINE 
POSITIVA
Procon reduz valor do combustível em postos que elevaram o preço sem justificativa

Pag.: 17

Procon reduz valor do combustível em postos que elevaram o preço sem justificativa

Após denúncias, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MA) fiscalizou dois postos de
combustíveisna capital. Os estabelecimentos JR 2, localizado no Cohapam, e Jatobá, situado no Coroado,
estavam praticando, sem justificativa, valores acima dos que foram informados ao órgão de defesa do
consumidor, que divulga os preços mais baratos cobrados semanalmente em suas redes sociais, caracterizando
crime de publicidade enganosa, conforme artigo 66 do CDC, e de desobediência, segundo artigo 330 do Código
Penal.A equipe de fiscalização, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão, constatou a irregularidade nos locais
e determinou a adequação imediata dos preços. Por decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na
ação protocolada pela Rede Estadual em Defesa do Consumidor (RedCon), os postos de combustível devem
enviar ao Procon, semanalmente, o valor previsto dos preços a serem praticados em relação aos combustíveis
comercializados para a semana seguinte, sob pena de multa de R$ 1 mil.

De acordo com a decisão, os postos também estão proibidos de trocar qualquer tipo de comunicação sobre
preços de venda com concorrentes, visando à uniformização, majoração ou manutenção de preços de revenda
de combustíveis - prática que configuraria cartel - sob pena de multa de R$ 100 mil por
estabelecimento.Segundo o presidente do Procon-MA, Duarte Júnior, mais de 30 postos foram notificados,
depois do anúncio da Petrobras dos reajustes praticados nos valores dos combustíveis. O órgão tem
acompanhado os valores praticados nas bombas dos postos de revenda de combustíveis em todo o Estado e,
caso identifique alguma irregularidade, agirá com o mesmo rigor do início do ano, quando conseguiu baixar o
preço do combustível através de uma Ação Civil Pública."O consumidor é o maior, melhor e principal fiscal das
relações de consumo. Então, ao verificar qualquer suspeita de abusividade, denuncie no aplicativo do Procon
Maranhão ou em uma de nossas unidades distribuídas pelo estado", afirmou o presidente do Procon, Duarte
Júnior.
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Decisão determina suspensão de cobrança de consumo acumulado
de águaRedaçãoAqui-MAO
IMPARCIALComercialClassificadosAtendimento ao assinante

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou liminarmente, em 6 de novembro, que a
Odebrecht Ambiental se abstenha de efetuar cobrança de consumo acumulado de água em São José de Ribamar,
devendo apenas emitir fatura correspondente ao consumo referente ao mês imediatamente anterior.Proferida
pelo juiz Clésio Coelho Cunha, a decisão atende parcialmente solicitação de medida liminar feita em Ação Civil
Pública, formulada pela promotora de justiça Geraulides Mendonça Castro.Foi determinado, ainda, que a
empresa deverá efetuar a leitura mensal, periodicamente, nos imóveis ausentes de aferição de consumo,
iniciando-se a leitura com base no marcador atual, desprezando-se o acumulado dos meses anteriores.As
cobranças devem obedecer aos critérios de tarifação comunitária e outros utilizados para a proteção de pessoas
com baixo poder aquisitivo.A empresa deverá expedir aos consumidores comprovante individual de leitura. Em
caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 100 por unidade consumidora.Consta na ação do MPMA
que houve aumento da tarifa de consumo de água em imóveis residenciais no município de São José de Ribamar,
em alguns casos o acréscimo no valor chegou a 85%. Moradores afirmaram que o aumento ocorreu em função
da ausência de hidrômetro ou defeito no funcionamento do aparelho, gerando tarifa por estimativa de tamanho
do imóvel.A promotora de justiça ressaltou que o Poder Público não pode fechar os olhos para o aumento
abusivo das contas de água em São José de Ribamar. "A maioria foi gerada pela omissão de leitura de consumo
estimado, que penalizou a coletividade, gerando acúmulo de consumo, de modo que usuários receberam faturas
elevadíssimas".
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Decisão judicial determina que Município reforme Hospital da Criança

Assessoria de Comunicação do TJMA

Uma decisão proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos condena a Prefeitura de São Luís a
recuperar e manter o Hospital da Criança Dr. Odorico Amaral de Mattos, procedendo com as imediatas
reformas e adaptações. A decisão, assinada pelo juiz Clésio Cunha enfatiza que esses procedimentos são
“imprescindíveis para um adequado funcionamento de acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema de
Vigilância Sanitária, sanando com todas as irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos de Inspeção e
Reinspeção Sanitários”. O prazo para a conclusão e é de 360 (trezentos e sessenta) dias e a Prefeitura tem 15
dias para contestar a decisão.
 
A ação requer, ainda, que o Município de São Luís apresente à Justiça o alvará de autorização sanitária
condicionado ao cumprimento de todos os requisitos técnicos referentes às instalações, máquinas,
equipamentos, normas e rotinas do Hospital da Criança Dr. Odorico Amaral de Mattos. “Relata a inicial que foi
constatado o descumprimento por parte do Município de São Luís de normas sanitárias no Hospital da Criança
Dr. Odorico Amaral de Mattos”, destaca a denúncia.
 
Na sentença, o juiz ressalta que, conforme denúncia, “durante vistorias realizadas nas datas de 09/08/2010,
04/11/2010 e 10/08/2011, pela Supervisão Estadual de Vigilância Sanitária em conjunto com a 18ª Promotoria
Especializada de Defesa da Saúde, foram constatadas diversas infrações às normas sanitárias em vigor, aptas a
provocar sérios danos à saúde dos usuários do SUS, conforme Relatórios Técnicos de Inspeções e Reinspeções
Sanitárias acostados à Inicial”.
 
Da Contestação do réu Município de São Luís
 
O réu Município de São Luís, em contestação, argumenta que a procedência da demanda afrontaria o princípio
de separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Aduz ainda o Município, apontando o
art. 165, §5º, e 167, II, da CF, que “todas as receitas e despesas devem estar, sem exceção, inclusas no
orçamento, sendo defeso a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais”. O réu Município de São Luís requer, ao final, que seja julgada improcedente a
presente ação civil pública.
 
Ao fundamentar a decisão, o magistrado observa que “não se admite que a prestação desse serviço se dê de
forma deficitária e apta a ensejar riscos à higidez física dos usuários dos estabelecimentos assistenciais de
saúde. A prestação deficiente desse serviço equivale à própria negação do direito que o fundamenta, ainda mais
em se tratando de descumprimento de normas sanitárias”.
 
E segue: “Apesar de os relatórios de inspeção de fls. 248/280 apontar para o parcial cumprimento das normas
sanitárias, subsistem, ainda, sérias irregularidades sanitárias, como móveis hospitalares oxidados, ausência de
alvará sanitário, improvisação na esterilização do material hospitalar, etc”.
 
A Justiça acatou o pedido, obrigando o Município de São Luís a recuperar e manter o Hospital da Criança Dr.
Odorico Amaral de Mattos, procedendo com as imediatas reformas e adaptações imprescindíveis para um
adequado funcionamento de acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema de Vigilância Sanitária, sanando
com todas as irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos de Inspeção e Reinspeção Sanitários, no prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias, devendo apresentar, em 15 (quinze) dias o cronograma de cumprimento, sob
pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) reversíveis ao Fundo de Direitos Difusos;



 
Foi condenado, ainda, a apresentar a este juízo o alvará de autorização sanitária condicionada ao cumprimento
de todos os requisitos técnicos referentes às instalações, máquinas, equipamentos, normas e rotinas do Hospital
da Criança Dr. Odorico Amaral de Mattos, tudo comprovado perante a autoridade sanitária competente através
de vistorias e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de interdição.
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Serviço de proteção ao torcedor é inaugurado no Castelão em formato experimental

Assessoria de Comunicação do TJMA

Um novo serviço judicial que tem a finalidade de garantir a resolução de conflitos durante eventos esportivos foi
inaugurado em caráter experimental na noite do último sábado, no Estádio Castelão, durante o jogo entre
Sampaio Corrêa (MA) e Oeste (SP). A Unidade Especial do Torcedor (UET), que funciona temporariamente em
uma “van” adaptada para realizar audiências, esteve presente o local durante toda a partida. Regulamentada
pelo Provimento 34/2015 da Corregedoria da Justiça do Maranhão, a unidade vai atuar nas atividades reguladas
pela Lei 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor) com competência para dirimir conflitos cíveis e criminais de menor
complexidade, previstos na Lei dos Juizados Especiais.
 
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Corregedoria e a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado
(Sedel). A UET funcionará em caráter itinerante e em regime de plantão, servindo como uma experiência para a
implantação do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, o que depende de criação de lei complementar.
Conflitos de outras naturezas, como os relacionados à Infância e à Juventude, serão encaminhados ao plantão
forense da capital ou para as unidades judiciárias competentes.
 
A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, explicou que o caráter experimental da iniciativa é
importante para a verificação dos procedimentos a serem adotados. “Essa fase inicial vai permitir a obtenção de
conhecimento e toda a experiência adquirida servirá para criarmos um modelo de juizado que atenda à
realidade encontrada nos eventos em que o órgão irá atuar”, disse.
 
Torcedor do Sampaio Corrêa, o senhor José Raimundo, 50 anos, aprovou a medida e disse que se senti mais
protegido quando percebe que o poder público está preocupado em oferecer conforto e segurança. “Eu acho
que essa unidade é importante e vem para beneficiar o torcedor, porque aqui vem muita gente e sempre pode
acontecer algum tipo de confusão. A presença da Justiça aqui já ajuda a evitar algum problema mais sério”,
avaliou.
 
Durante os trabalhos do sábado o juiz José Eulálio Figueiredo, designado para ficar a frente dessa etapa inicial
de implantação da UET, acompanhou os trabalhos desenvolvidos pelos órgãos de segurança que atuam no
Estádio. O magistrado conversou com a delegada de plantão, visitou a sala de videomonitoramento,
estabelecimentos comerciais e outras dependências do Castelão. Ele reforçou que a unidade atuará em parceria
com esses órgãos e que o objetivo é unir esforços para garantir proteção dos espectadores.
 
A unidade vai funcionar em regime de plantão, apenas nos dias de jogos. Quando efetivamente implantado, o
Juizado do Torcedor atuará em causas relacionadas ao direito do consumidor, crimes de menor complexidade,
contravenções penais e outras causas previstas na Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). Ainda competirá ao
órgão resolver situações previstas no Estatuto do Torcedor, a exemplo da venda ilegal de ingressos por
cambistas.
 
Sampaio x Atlético - Conforme acordado com a Secretaria de Esportes, a Unidade Especial do Torcedor estará
presente novamente no jogo entre Sampaio Corrêa (MA) e Atlético Goianiense (GO), pela 35º rodada do
Campeonato Brasileiro da Serie B. A previsão para instalação da sede física é a data de 28 de novembro,
quando o Sampaio recebe o Paraná (PR) em partida váilida pela última rodado da competição.
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Serviço facilita negociação de dívidas entre clientes e empresas

Mutirão de ICMS termina nesta sexta-feira no Maranhão.Crédito: Divulgação/TJMA
Empresas interessadas em participar do Balcão de Renegociação de Dívidas — evento idealizado pelo Núcleo de
Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), para ampliar oportunidades de conciliação
(pré-processual) entre clientes e empresas — devem enviar e-mail para conciliar@tjma.jus.br, até o dia 13 de
novembro. A primeira etapa do projeto está prevista para 30 de novembro a 4 de dezembro, no Sebrae, no
Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana.

No local, empresas participantes irão instalar stands para receber o público, identificar dívidas e propor formas
de pagamento. A ação integra o programa Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos Direitos, apresentado
pelo presidente do Núcleo de Conciliação (Nupemec-TJMA), desembargador José Luiz Almeida, e o coordenador,
juiz Alexandre Abreu, a representantes de diversas empresas e instituições parceiras do Judiciário, em reunião
no Fórum de São Luís.

O objetivo é difundir a cultura da negociação direta como meio para evitar o superendividamento — tema
debatido no Congresso Nacional —, estimular o crédito responsável e a educação financeira. “A ideia é
assegurar ao cidadão a oportunidade de saldar débitos de acordo com sua capacidade de pagamento,
resgatando, assim, a condição de consumidor sem restrições, o que possibilitará seu retorno ao mercado de
consumo”, explica o juiz Alexandre Abreu.

Fonte: TJMA

mailto:conciliar@tjma.jus.br
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Ex-prefeito de São Bernardo é condenado por improbidade administrativa
Os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram sentença do
juízo da Comarca de São Bernardo, que acatou ação civil pública do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
para condenar o ex-prefeito do Município, Coriolano Almeida, por atos de improbidade administrativa.
Conforme a decisão, após esgotados os recursos, o ex-gestor terá que ressarcir integralmente o dano ao erário,
no valor de R$ 900 mil; sofrerá suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagamento de multa civil no
valor de dez vezes o salário do cargo e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.
Na ação, o Ministério Púbico alegou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apurou várias irregularidades
nas contas de Coriolano Almeida referentes ao exercício financeiro de 2003, como aplicação irregular de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF); ausência de justificativa pela não realização de processo licitatório para aquisição de bens e
construções; fragmentação de diversas despesas para aquisição de medicamentos, material didático,
combustível, alimentos, reforma de unidade escolar, frete de veículos e compra de imóveis.
Em recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça, o ex-prefeito alegou ausência de lesão ao erário e de dolo,
sustentando que a competência para julgamento das contas seria da Câmara Municipal, a qual aprovou as
contas e não acolheu o parecer do TCE.
O relator do recurso, desembargador Jorge Rachid, refutou o argumento da defesa de que a lei de improbidade
administrativa não é aplicável aos agentes políticos, entendendo haver compatibilidade entre o regime especial
de responsabilização política e o regime previsto na Lei de Improbidade.

O magistrado considerou incontroversas as irregularidades apontadas pelo TCE, configurando manifestas
ilegalidades por dano ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública.
“O sentido normativo da lei de improbidade foi o de punir aquele gestor que atua em desconformidade com o
texto legal”, avaliou.
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Ex-prefeito de São Bernardo é condenado por improbidade
administrativa

Desembargador Jorge Rachid foi o relator|

Os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram sentença do
juízo da Comarca de São Bernardo, que acatou ação civil pública do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
para condenar o ex-prefeito do Município, Coriolano Almeida, por atos de improbidade administrativa.

Conforme a decisão, após esgotados os recursos, o ex-gestor terá que ressarcir integralmente o dano ao erário,
no valor de R$ 900 mil; sofrerá suspensão  dos direitos políticos por cinco anos; pagamento de multa civil no
valor de dez vezes o salário do cargo e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

Na ação, o Ministério Púbico alegou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apurou várias irregularidades
nas contas de Coriolano Almeida referentes ao exercício financeiro de 2003, como aplicação irregular de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF); ausência de justificativa pela não realização de processo licitatório para aquisição de bens e
construções; fragmentação de diversas despesas para aquisição de medicamentos, material didático,
combustível, alimentos, reforma de unidade escolar, frete de veículos e compra de imóveis.

Em recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça, o ex-prefeito alegou ausência de lesão ao erário e de dolo,
sustentando que a competência para julgamento das contas seria da Câmara Municipal, a qual aprovou as
contas e não acolheu o parecer do TCE.

O relator do recurso, desembargador Jorge Rachid, refutou o argumento da defesa de que a lei de improbidade
administrativa não é aplicável aos agentes políticos, entendendo haver compatibilidade entre o regime especial
de responsabilização política e o regime previsto na Lei de Improbidade.

O magistrado considerou incontroversas as irregularidades apontadas pelo TCE, configurando manifestas
ilegalidades por dano ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública.

"O sentido normativo da lei de improbidade foi o de punir aquele gestor que atua em desconformidade com o
texto legal", avaliou.
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Serviço facilita negociação de dívidas entre clientes e empresas
Empresas interessadas em participar do Balcão de Renegociação de Dívidas — evento idealizado pelo Núcleo de
Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), para ampliar oportunidades de conciliação
(pré-processual) entre clientes e empresas — devem enviar e-mail para O endereço de e-mail address está
sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo., até o dia 13 de novembro. A
primeira etapa do projeto está prevista para 30 de novembro a 4 de dezembro, no Sebrae, no Centro de
Convenções Pedro Neiva de Santana.
No local, empresas participantes irão instalar stands para receber o público, identificar dívidas e propor formas
de pagamento. A ação integra o programa Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos Direitos, apresentado
pelo presidente do Núcleo de Conciliação (Nupemec-TJMA), desembargador José Luiz Almeida, e o coordenador,
juiz Alexandre Abreu, a representantes de diversas empresas e instituições parceiras do Judiciário, em reunião
no Fórum de São Luís.

O objetivo é difundir a cultura da negociação direta como meio para evitar o superendividamento — tema
debatido no Congresso Nacional —, estimular o crédito responsável e a educação financeira. “A ideia é
assegurar ao cidadão a oportunidade de saldar débitos de acordo com sua capacidade de pagamento,
resgatando, assim, a condição de consumidor sem restrições, o que possibilitará seu retorno ao mercado de
consumo”, explica o juiz Alexandre Abreu.
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ENM promove curso de gestão orçamentária
Aspectos gerais relacionados a gestão financeira e orçamentária dos tribunais de justiça estão sendo abordados
em curso promovido pela Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB. As aulas começaram nesta
segunda-feira (9) e terminam na terça-feira (10).

Segundo o professor, o auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Laércio Mendes Vieira, o programa
apresenta fundamentos relacionados ao orçamento público brasileiro. “Vamos saber como é o ciclo
orçamentário e como identifica-se um orçamento, de que forma a compreensão do processo orçamentário pode
ser útil para os magistrados e de que maneira eles podem utilizar estas informações no seu trabalho”, explicou.

Entre os temas da capacitação estão conceitos gerais de gestão financeira, execução orçamentária, controle e
avaliação da execução orçamentária. “Esta temática é muito importante para o magistrado, principalmente
depois que o CNJ lançou as resoluções 194 e 195. Nós, agora, teremos orçamento distinto para a Justiça de
primeiro grau, e o juiz precisa estar qualificado para poder atender a esta nova demanda. Para isso, o
conhecimento orçamentário é essencial”, enfatizou a coordenadora pedagógica do curso, Mônica de Lucca.

A magistrada Teresa Mendes, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), disse que a capacitação ajuda no dia
a dia da atividade jurisdicional. “Nós, juízes, precisamos estar por dentro da questão do orçamento público
tanto para trabalhar nos processos como também para procurar contribuir e acompanhar o planejamento e a
execução orçamentária do nosso próprio Poder. O curso traz conceitos e também aborda questões práticas, o
que nos ajuda na familiarização com esta linguagem contábil, que é um pouco afastada do nosso mundo
jurídico”, disse.
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Juizado de Codó abre seleção para Assessor de Juiz
A juíza Gisele Ribeiro Rondon, titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Codó,está divulgando edital de
seleção para o cargo de Assessor de Juiz de Entrância Intermediária. A seleção será regida pelas normas
contidas no edital e visa ao provimento de UMA vaga para o referido cargo, sendo de livre nomeação e
exoneração.

 Para participar da seleção o candidato deve apresentar o diploma devidamente registrado, de conclusão de
curso superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação. Entre as atividades desenvolvidas pelo assessor de juiz estão: Prestar assessoramento ao juiz, em
assuntos relativos à prestação jurisdicional; Elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, para serem
utilizadas no trabalho sentencial; E manter atualizados os registros sintéticos referentes a temas jurídicos de
utilidade para o desempenho da função jurisdicional.

 Também é função do Assessor de Juiz de Direito atuar como conciliador em audiências de rito sumaríssimo,
elaborar despachos, minutas de decisões interlocutórias e de sentenças, elaborar relatórios em geral, auxiliar
os Juízes de Direito no desempenho das atividades administrativas da Vara, bem como exercer outras tarefas
afins.

 A inscrição será totalmente gratuita e exclusivamente realizada via e-mail, devendo o candidato
OBRIGATORIAMENTE encaminhar até as 18h do dia 17 de novembro de 2015, para o e-mail
pbfilho@tjma.jus.br, os seguintes documentos:Cópia colorida de foto 3×4 atual; Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia do CPF; Cópia do Diploma de conclusão do curso de Direito ou, na sua falta, certidão da Instituição de
Ensino Superior atestando que o candidato tenha finalizado o curso e colado grau; e currículo vitae resumido,
contendo foto, endereço, telefones, celulares e e-mails para contato.

 A primeira etapa da seleção será realizada em data, hora e local a serem confirmados em data posterior,
consistindo em duas provas (uma objetiva e outra subjetiva) e entrevista com os candidatos após o término das
provas, sendo que as provas e a entrevista serão realizadas no mesmo dia. A segunda etapa consistirá em
análise de currículos.

mailto:pbfilho@tjma.jus.br
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Estado deve cumprir sentença que determina construção de novos estabelecimentos prisionais e
reforma em Pedrinhas, decide Justiça

Em decisão datada dessa segunda-feira (09), o juiz Clésio Coelho Cunha, respondendo pela Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís, determina a intimação do Estado, na pessoa do Procurador-Geral, para o
cumprimento de obrigações impostas em sentença que condena o Estado à obrigação de fazer, no prazo de 60
dias a contar da intimação da Procuradoria Geral do Estado, consistente na construção de novos
estabelecimentos prisionais, preferencialmente nas cidades localizadas no interior do Estado. De acordo com a
determinação, os estabelecimentos devem observar o número de alojamentos suficientes para o atendimento da
demanda e resolução da atual superpopulação carcerária.

No mesmo prazo, a sentença condena ainda o Estado na obrigação de fazer consistente na realização de
reforma e adaptações nos estabelecimentos penais do Complexo de Pedrinhas, de acordo com os padrões
estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro.

A nomeação de todos os candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário de acordo com o número de
vagas previstas em edital e conforme a ordem de classificação e a efetivação de medidas concretas que
proporcionem o cumprimento do objetivo da Lei de Execuções Penais – LEP quanto às condições necessárias
para a harmônica integração social do preso também estão entre as obrigações de fazer estabelecidas na
sentença. O prazo para o cumprimento das determinações é de 30 dias.

A multa diária para o não cumprimento de qualquer uma das obrigações de fazer determinadas na sentença é
de R$ 50 mil (cinqüenta mil reais).

Unanimidade – A decisão do magistrado atende ao cumprimento de sentença proferida contra o Estado em Ação
Civil Pública e requerido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão no último dia 24 de setembro.

Assinada pelo juiz Manoel Matos de Araújo Chaves, a sentença a qual se refere à Ação foi proferida em 13 de
janeiro de 2014. O Estado do Maranhão recorreu da sentença.

No último dia 25 de junho, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, manteve a
sentença judicial.


