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O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Coordenadoria de Precatórios, divulgou edital relacionando o
montante consolidado de dívidas de 134 municípios do Maranhão e suas autarquias, até 31 de dezembro de
2016. Os precatórios recebidos pelo TJMA em 2016 e com vencimento para 2017 não constam da relação
divulgada. Com débito de mais de R$ 51 milhões, São Luís está no topo da lista de inadimplência, seguida de
longe por Coroatá (R$ 9,7 milhões) e São Benedito do Rio Preto (R$ 9,6 milhões).

O juiz José Nilo Ribeiro, gestor da Coordenadoria de Precatórios do TJMA, informa que o Edital objetiva conferir
mais transparência, garantindo aos novos prefeitos, vice-prefeitos e membros do Poder Legislativo - que
assumirão novos mandatos em 2017 -, o conhecimento inequívoco acerca das dívidas consolidadas dos entes
municipais.

Ele esclarece que o Edital não tem natureza impositiva, representando mais uma forma de dar publicidade às
dívidas municipais oriundas de sentenças já transitadas e julgadas, que já foram comunicadas aos atuais
gestores para que fossem incluídas nas leis orçamentárias para o próximo ano. "Esta é uma forma de evitar que
os futuros gestores sejam pegos de surpresa e venham a alegar o desconhecimento dos precatórios", explica.

As dívidas de precatórios vencidos e não pagos podem gerar sequestro de valores dos cofres municipais - a
pedido dos credores -, além de que o gestor pode responder por ato de improbidade administrativa.

Confira aqui o edital com a lista das prefeituras inadimplentes.

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão

O post São Luís deve mais de R$ 50 milhões em precatórios e pode ter orçamento sequestrado apareceu
primeiro em Daniel Matos.

file:///C:/Users/Daniel/Downloads/Edital%20162016%20Municipios%20(1)%20(1).pdf
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/12/10/sao-luis-deve-mais-de-r-50-milhoes-em-precatorios-e-pode-ter-orcamento-sequestrado/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) recebeu, por unanimidade, denúncia do
Ministério Público do Maranhão (MPMA) contra o ex-prefeito de Anajatuba, Helder Lopes Aragão, e mais 13
pessoas acusadas de integrar organização criminosa voltada para o desvio de verbas públicas no Município. O
processo foi julgado sob a relatoria do desembargador Tyrone Silva.

De acordo com a denúncia, os acusados utilizavam-se de licitações simuladas, envolvendo "empresas de fachada"
destituídas de qualquer estrutura física ou pessoal para realizar serviços ou obras, em contratos vultosos com a
prefeitura, o que seria viabilizado pela participação de agentes públicos e empresários ligados à organização
criminosa, cujos crimes supostamente praticados incluem corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de
dinheiro, falsidade ideológica, entre outros.

A organização criminosa era integrada por um "núcleo empresarial", que operava por meio de empresas de
"fachada", com "sócios-laranjas", que participavam de licitações marcadas e previamente acertadas com a
administração municipal de Anajatuba, para posterior divisão da verba pública desviada entre os chefes do
núcleo e os agentes públicos do Município.

Além do ex-prefeito Hélder Aragão, a relação dos acusados inclui Edinilson dos Santos Dutra (vereador), Alida
Maria Mendes Santos Sousa, Luís Fernando Costa Aragão, João Costa Filho, Georgina Ribeiro Machado,
Francisco Marcone Freire Machado, Antonio José Fernando Junior Batista, Fabiano de Carvalho Bezerra, José
Antonio Machado de Brito Filho, Franklin Bey Freitas Ferreira, Marcelo Alexandre Silva Ribeiro, Matilde Sodré
Coqueiro e Natascha Alves Lesch.

Na peça acusatória, o MPMA delimitou os procedimentos licitatórios que teriam sido fraudados, e nesse rol
mencionou as empresas A M. A. Silva Ribeiro, A4, Vieira e Bezerra Ltda, Construtora Construir e FCB
Produções e Eventos Ltda.
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O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Coordenadoria de Precatórios, divulgou Edital relacionando o
montante consolidado de dívidas de 134 municípios do Maranhão e suas autarquias, até 31 de dezembro de
2016. Os precatórios recebidos pelo TJMA em 2016 e com vencimento para 2017 não constam da relação
divulgada.

 

O juiz José Nilo Ribeiro, gestor da Coordenadoria de Precatórios do TJMA, informa que o Edital objetiva conferir
mais transparência, garantindo aos novos prefeitos, vice-prefeitos e membros do Poder Legislativo - que
assumirão novos mandatos em 2017 -, o conhecimento inequívoco acerca das dívidas consolidadas dos entes
municipais.

 

Ele esclarece que o Edital não tem natureza impositiva, representando mais uma forma de dar publicidade às
dívidas municipais oriundas de sentenças já transitadas e julgado, que já foram comunicadas aos atuais
gestores para que fossem incluídas nas leis orçamentárias para o próximo ano. "Esta é uma forma de evitar que
os futuros gestores sejam pegos de surpresa e venham a alegar o desconhecimento dos precatórios", explica.

 

As dívidas de precatórios vencidos e não pagos podem gerar sequestro de valores dos cofres municipais - a
pedido dos credores -, além de que o gestor pode responder por ato de improbidade administrativa.
Em anexo, o Edital com a relação dos Municípios e as respectivas dívidas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
10/12/2016 - BLOG WALDEMAR TER 
NEUTRA
VALE A PENA LER DE NOVO: BRASIL GASTA R$ 16,4 MI AO ANO COM APOSENTADORIAS DE JUÍZES
CONDENADOS PELO CNJ

Pag.: 4

VALE A PENA LER DE NOVO: BRASIL GASTA R$
16,4 MI AO ANO COM APOSENTADORIAS DE
JUÍZES CONDENADOS PELO CNJ

10/12/2016 09:37:20

 

Uso do cargo para beneficiar loja maçônica, vendas de sentenças, relações pessoais com traficantes e assédio
sexual a servidoras de tribunais. É grande a lista de crimes cometidos por juízes e desembargadores em todo o
país que levou o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a determinar a aposentadoria compulsória de 48
magistrados desde 2008. A punição por aposentadoria compulsória custa aos cofres públicos anualmente R$
16,4 milhões em pensões vitalícias e valores brutos, conforme levantamento inédito feito pelo UOL.

O montante gasto com os 48 magistrados condenados pelo CNJ daria para pagar com folga durante três anos os
salários dos 11 ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Eles custam, juntos, cerca de R$ 5 milhões por
ano entre vencimentos e impostos.

Em valores líquidos, após o desconto de impostos, a folha salarial dos ministros cai para R$ 3,2 milhões por ano.
A remuneração dos magistrados punidos pelo CNJ fica em R$ 11,85 milhões anuais.

O valor médio recebido anualmente por juiz ou desembargador condenado com a aposentadoria compulsória
varia de R$ 237 mil a R$ 329 mil, conforme a diferença entre vencimentos líquido e bruto. Os valores mensais
foram multiplicados por 13 meses para chegar ao total anual, considerando o 13º salário.

Os dados foram coletados pelo UOL nos sites de transparência dos tribunais brasileiros e, em alguns casos, em
valores informados pelas assessorias de imprensa dos órgãos judiciários.

Duas resoluções do CNJ determinam total transparência na folha de pagamentos dos tribunais. Mas nem todos
cumprem a determinação. Os Tribunais de Justiça da Paraíba e do Rio de Janeiro não disponibilizam os dados.

A reportagem procurou as assessorias para acessar os números, mas não obteve resposta. Uma servidora que
pediu para não ser identificada disse que foi "repreendida" por solicitar os dados internamente.

Para o ex-corregedor do CNJ Gilson Dipp, a dificuldade em ter acesso a informações que deveriam ser públicas
ocorre porque "a Justiça não tem muita transparência".

Alan Marques/Folhapress 



 

Gilson Dipp, ex-STJ, critica a atual forma de punir juízes

"Disparate"

O período de Dipp à frente da corregedoria nacional, entre os meses de setembro de 2008 e 2010, foi o de
maior punição de magistrados. Ele participou de 18 afastamentos compulsórios, incluindo o do ex-ministro do
STJ (Superior Tribunal de Justiça) Paulo Medina por venda de sentenças para beneficiar empresários de bingos
ilegais.

Dipp, que foi também ministro do STJ, considera o montante pago a magistrados afastados por atos ilícitos um
"disparate" que contribui para reforçar na sociedade o sentimento de que a aposentadoria compulsória é um
"prêmio" a corruptos.

Já o presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), João Ricardo Costa, defende a manutenção
das aposentadorias. "Essa regra traz muito mais ganhos para a sociedade do que fatos isolados que nós temos
no país", diz.

A sociedade não perdoa juiz corrupto. É repugnante até para quem corrompe

Eliana Calmon, ex-presidente do CNJ

A aposentadoria compulsória é a pena máxima prevista na Loman (Lei Orgânica da Magistratura Nacional),
criada em 1979 e incorporada pela Constituição de 1988. É uma medida administrativa, sem efeito penal
imediato, e o pagamento só pode ser suspenso caso o magistrado seja condenado pela Justiça comum.

Embora desde 2012 o STF tenha decidido que magistrados aposentados não têm direito a foro privilegiado, a
condenação no CNJ não gera uma ação penal automaticamente. É preciso que o Ministério Público, um tribunal
ou mesmo um cidadão acione a Justiça para investigar o magistrado fora do âmbito administrativo. No geral, os
casos envolvendo juízes e desembargadores caem no esquecimento após sair do CNJ.

Costa avalia que a punição administrativa é importante para evitar que os magistrados fiquem à mercê de
pressões políticas e econômicas locais, uma vez que as investigações começam nos tribunais espalhados pelo
país antes de chegar ao CNJ.

O dirigente da AMB cita um caso no Acre, onde um juiz endureceu nas decisões contra nepotismo e sofreu
retaliações. "A punição administrativa é feita pela administração do tribunal, que pode ser pressionada pelo
poder político local, pelo governo do Estado etc. Por isso tem toda uma justificativa para que o juiz não seja
demitido pelo processo administrativo", diz.

 

 

Temer (ao centro) faz reunião com Cármen Lúcia e Renan Calheiros após pressão no Congresso para mudar lei



que permite demissão de magistrado
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A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) recebeu, por unanimidade, denúncia do
Ministério Público do Maranhão (MPMA) contra o ex-prefeito de Anajatuba, Helder Lopes Aragão, e mais 13
pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada para o desvio de verbas públicas no
município.

De acordo com a denúncia, os acusados utilizavam-se de licitações simuladas, envolvendo “empresas de
fachada” destituídas de qualquer estrutura física ou pessoal para realizar serviços ou obras, em contratos
vultosos com a prefeitura, o que seria viabilizado pela participação de agentes públicos e empresários ligados
à organização criminosa, cujos crimes supostamente praticados incluem corrupção ativa, corrupção passiva,
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros.

Para o desembargador e relator do processo Tyrone Silva, a denúncia aponta várias irregularidades, trazendo
pontos fundamentais para dar causa ao procedimento penal, como a materialidade do delito e os indícios de
quem foi o autor e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado delitivo.

O magistrado considerou como aspecto indispensável a individualização da participação do agente no ilícito
penal a que lhe atribui a denúncia. “Ainda que se trate de multiplicidade de crimes e de agentes, não pode a
denúncia deixar de tipificar cada uma das praticas delitivas, bem como da forma como se deu a participação
de cada um dos autores ou coatores, estabelecendo a ação e a omissão que cada um praticou para sua
efetivação”, entendeu o relator.

Como funcionava
A organização criminosa era integrada por um “núcleo empresarial”, que operava por meio de empresas de
“fachada”, com “sócios-laranjas”, que participavam de licitações marcadas e previamente acertadas com a
administração municipal de Anajatuba, para posterior divisão da verba pública desviada entre os chefes do
núcleo e os agentes públicos do Município.

Além do ex-prefeito Hélder Aragão, a relação dos acusados inclui Edinilson dos Santos Dutra (vereador), Alida
Maria Mendes Santos Sousa, Luís Fernando Costa Aragão, João Costa Filho, Georgina Ribeiro Machado,
Francisco Marcone Freire Machado, Antonio José Fernando Junior Batista, Fabiano de Carvalho Bezerra, José
Antonio Machado de Brito Filho, Franklin Bey Freitas Ferreira, Marcelo Alexandre Silva Ribeiro, Matilde Sodré
Coqueiro e Natascha Alves Lesch.

Na peça acusatória, o MPMA delimitou os procedimentos licitatórios que teriam sido fraudados, e nesse rol
mencionou as empresas A M. A. Silva Ribeiro, A4, Vieira e Bezerra Ltda, Construtora Construir e FCB
Produções e Eventos Ltda.

Defesa contesta
Em contraposição à denúncia do MPMA, o ex-prefeito, Helder Lopes Aragão, alegou que não houve
comprovação da existência de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios constitucionais e
à legislação federal, destacando que a peça acusatória é superficial.

Justificou que houve dispensa de licitação nos casos destacados em razão da necessidade da continuidade
dos serviços públicos municipais, face situação de emergência, já que a administração anterior à sua gestão
deixou a Prefeitura de Anajatuba em estado caótico, não deixando ao acusado outra saída senão utilizar-se do
expediente da dispensa de licitação para não paralisar os serviços públicos, o que foi feito com amparo no art.
24, inciso IV, da Lei de Licitações.


