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Juiz obriga Estado a providenciar delegado para
Joselândia e São José dos Basílios

O juiz titular da comarca de Joselândia, Bernardo de Melo Freire concedeu liminar em ação civil pública, proposta
pelo Ministério Público Estadual (MPE) para obrigar o Estado do Maranhão a prover os cargos de delegado de
polícia, investigador de polícia e escrivão de polícia nos municípios de Joselândia e São José dos Basílios.

O magistrado determinou que o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no prazo
máximo de 60 dias, designe delegados, investigadores e escrivães suficientes, por meio lotação, remoção,
transferência, inclusive, expedição de ordem de missão, nomeação ou qualquer outra forma legal e
constitucional de investidura.

Conforme a decisão do juiz, os dois municípios devem passar a dispor, cada um, de, no mínimo, um delegado de
polícia, três investigadores de polícia e um escrivão, até o provimento definitivo dos respectivos cargos por
concurso público.

CAOS – Segundo a ação do MPE, é publica e notória a situação caótica da segurança pública na comarca de
Joselândia, e do termo judiciário de São José dos Basílios, com  precário quadro da segurança pública, tendo em
vista que índice de violência e criminalidade segue em crescimento acelerado e desproporcional ao
desenvolvimento e crescimento da populacional estes municípios.

Consta que os inquéritos policiais, boletins de ocorrência, relatórios policiais e demais diligências exercidas pela
polícia civil demoram muito e contribui com a insegurança e o alto índice de impunidade, por ser impossível
prestar um serviço de qualidade mínima com o quadro de servidores disponíveis diante do contingente
populacional dos municípios de Joselândia e São José dos Basílios, com 24 mil habitantes, conforme informações
do IBGE.

Segundo as informações prestadas, o efetivo policial de Joselândia e São José dos Basílios se resume a apenas a
dois servidores, um delegado de polícia e um investigador de polícia, que atuam no limite das suas possibilidades
físicas e psicológicas e que, no regular desenvolvimento de suas atribuições, ficam na dependência do apoio de
funcionários do município e de efetivos da Policia Militar.

Tais fatos demonstram uma situação inadmissível de descaso e de ausência de Segurança Pública, vez que uma
população de quase 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes convive em situação constante de temor, pavor,
insegurança, e em evidente ameaça à paz social, tudo, por omissão do Estado do Maranhão.

Por fim, sustenta que a carência de policiais implica na falta de policiamento ostensivo, de investigações policiais
adequadas, com reflexos na falta de  registro de ocorrências pela população, por descrédito na polícia, e na
impossibilidade de elucidação dos crimes notificados, pela não instauração de inquéritos policiais e na deficiência
da investigação criminal, aumentando, consequentemente, a impunidade e a criminalidade.
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Juiz deu prazo de 60 dias para cumprimento da decisão
 
Decisão é com base em pedido do Ministério Público Estadual
 
O juiz Bernardo Luiz de Melo Freire da Comarca de Joselândia (MA), determinou que o Estado do
Maranhão designe, no prazo de 60 dias da ciência da decisão, um delegado de Polícia Civil, um escrivão
e três investigadores para atuarem, exclusivamente, naquela comarca; o magistrado designou também,
o mesmo efetivo para o município de São José dos Basilios, termo judiciário da Comarca de Joselândia.
 
Em sua decisão, o magistrado narra que vem recebendo diversas denúncias sobre o precário quadro da
segurança pública em Joselândia e São José dos Basílios, tendo em vista que índice de criminalidade
cresce acelerado, desproporcional ao crescimento da populacional destes município, que somados
chegam a quase 25 mil habitantes.
 
O juiz relata que o efetivo policial de Joselândia e São José dos Basílios se resume a apenas dois
servidores, um delegado de policia e um investigador de polícia, que atuam no limite das suas
possibilidades físicas e psicológicas.
Continua...
 

 

As determinações atendem ao que foi pedido pelo Ministério Público, que ajuizou ação civil pública
contra o Estado do MA, alegando a inexistência de efetivo da polícia civil nos municípios sobre a
responsabilidade da Comarca de Joselândia.  Argumenta que tais fatos demonstram uma situação
inadmissível de descaso e de ausência de Segurança Pública, vez que uma população de quase vinte e
cinco mil habitantes convive em situação constante de temor, pavor, insegurança, e em evidente
ameaça à paz social, tudo, por omissão do Estado do Maranhão. Argumenta, ainda, que a carência de
policiais implica na falta de policiamento ostensivo, de investigações policiais adequadas, com reflexos
no não registro de ocorrências pela população, por descrédito na policia, e na impossibilidade de
elucidação dos crimes notificados, pela não instauração de inquéritos policiais e na deficiência da
investigação criminal, aumentando, consequentemente, a impunidade e a criminalidade.

 



 
Portanto, o juiz deferiu o pedido de liminar com antecipação de tutela, designou ao Estado, através da
Secretaria de Estado de Segurança Pública, para no prazo máximo de sessenta dias, a nomeação de, no
mínimo, um delegado de polícia, três investigadores de polícia e um escrivão, até o provimento
definitivo dos respectivos cargos, mediante concurso público. E fixou multa de diária no valor de
1.000,00 em caso de descumprimento de sua decisão.
 
O juiz Bernardo Luiz de Melo Freire publicou a decisão no dia 11 de maio de 2016. O estado será
notificado. 
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Juiz mantém processo de licitação do transporte público em São Luís

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, indeferiu o pedido do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) para suspensão e manteve o processo
de licitação do transporte público na capital maranhense, que ocorre nesta manhã de quinta-feira (12). A
audiência informal durou cerca de 1h30, e o parecer final ficou para a madrugada. Na audiência, estiveram
presentes advogados do SET e da Prefeitura de São Luís.

Ao G1, o juiz Douglas de Melo Martins afirmou que achou ‘conveniente’ manter o processo de licitação já que
não houve tempo suficiente para a ré, a Prefeitura de São Luís, de reunir os argumentos necessários para sua
defesa, uma vez que o processo foi iniciado há aproximadamente de 45 dias, mas o SET ingressou com o pedido
às vésperas do processo.

“Não vi nenhum argumento em que as empresas provem a necessidade de suspensão imediata do processo ou
que haja prejuízo para as empresas. Há argumentos plausíveis, mas sem provas. Não estou dizendo com isso
que o município tenha razão”, disse.

saiba mais
O SET havia ingressado com pedido de tutela antecipada na Justiça para suspender imediatamente a licitação
do transporte público da capital maranhense por possuir supostas irregularidades.

O sindicato alegou que o processo apresenta falhas, como falta de uma planilha para a apresentação dos custos
e entre outros problemas apontados. A prefeitura alega que as concorrentes de outros Estados não
questionaram o edital, apenas as empresas locais, e divulgou respostas para as quase 100 perguntas enviadas
pelas empresas para a Central Permanente de Licitação (CPL).

Fonte: G1/MA

Matéria publicada em: 12/05/2016    Por: Celia Fontinele
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Prefeito Afonso Carlos foi condenado por sonegação fiscal

Juiz determinou vacância do cargo de prefeito e a posse da
vice-prefeita, que ainda não aconteceu.

Mesmo após a liminar em Mandado de Segurança concedida, no último dia 10, pelo juiz André Bezerra Ewerton
Martins, da comarca de Morros, a vice-prefeita do município de Presidente Juscelino, Maria de Jesus Oliveira
Costa, a Bijuca (PRB), ainda não conseguiu assumir o comando do Executivo Municipal.

No despacho, a condenação do prefeito Afonso Celso por crime de sonegação fiscal, levou o magistrado a
determinar, respectivamente, a vacância do cargo de prefeito e a posse da vice-prefeita.
A sentença contra Afonso Celso foi proferida em abril do ano em curso e, desde então, Bijuca tenta fazer com
que a Câmara Municipal lhe dê posse, o que não tem sido nada fácil, haja vista que o prefeito afastado conta
com o apoio de sete(07) dos nove (09) vereadores, sendo necessário o ajuizamento do remédio constitucional.

Manobra

Sobre o caso em tela, ou seja, em relação ao quórum mínimo exigido para declarar a vacância e empossar novo
gestor, o regimento interno silencia, mas com o objetivo de evitar a posse de Bijuca, na tarde desta
quarta-feira(11), o presidente da Câmara, Felipe Santos Costa, abriu os trabalhos, mas, em seguida, encerrou a
sessão por falta de quórum, pois apenas dois vereadores estavam em plenário.

De acordo com os advogados da vice-prefeita, a ideia do presidente, em uma total afronta a lei, é ganhar tempo
afim de que o prefeito afastado consiga cassar a liminar no Tribunal de Justiça. Aliados do prefeito cogitavam a
possibilidade de ajuizar, no plantão, petição para tentar derrubar a liminar concedida pelo juiz de base.

Vale ressaltar que desde o último dia 09 até o próximo dia 15, a desembargadora Ângela Salazar, conhecida
pelo seu posicionamento rígido e pautado na legalidade, estará respondendo pelo plantão. Uma sessão
extraordinária foi marcada para empossar "Bijuca" às 17h de hoje, no plenário da Câmara Municipal. Vamos
aguardar!!

O post Manobra evita posse de Bijuca em Presidente Juscelino apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/05/12/manobra-evita-posse-de-bijuca-em-presidente-juscelino/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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Juiz mantém licitação para transporte público de
São Luís

12/05/2016 11:34:19

O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins, determinou que
seja mantida a realização do processo licitatório do sistema de transporte coletivo de São Luís, marcado para
ocorrer na manhã desta quinta-feira (12). O magistrado indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência feito
pelo Sindicato das Empresas de Transporte (SET).

O sindicato solicitou a suspensão imediata da concorrência pública a ser realizada pela Prefeitura de São Luís,
alegando supostas irregularidades no edital de licitação, bem como no processo legislativo que culminou com a
edição da Lei Complementar nº 05/2015, que serviu de base para o edital.

Antes de decidir sobre o pedido de urgência, Douglas de Melo Martins designou, informalmente, em seu
gabinete, no Fórum Des. Sarney Costa, reunião, às 18h de ontem (11), quando ouviu os representantes do SET
e do Município de São Luís. "Dos elementos constantes dos autos, bem como da reunião informal, colhi que,
neste momento processual, o Sindicato autor não trouxe aos autos elementos capazes de convencer este Juízo
sobre a plausibilidade de suas alegações".

O próprio sindicato afirmou que não possui meios de provar os vícios apontados, tendo em vista que a Câmara
Municipal de São Luís não forneceu ao SET cópia do processo de elaboração da lei complementar nº 05/2015.

O sindicato também alegou que a licitação deveria ser suspensa, tendo em vista que o Município de São Luís,
somente no dia 29/04/2016, publicou errata alterando item do projeto básico referente à frota total dos lotes a
serem licitados. Em sua decisão, juiz destacou que esse fundamento também não subsiste, pois a errata tratou
de corrigir mero erro material, uma vez que não modificou a quantidade de veículos que devem compor a frota.

O magistrado destacou também que somente agora o SET alegou as supostas falhas no procedimento legislativo,
muito embora os representantes das empresas tenham constatado esses vícios há 5 meses, pois estavam na
sessão do dia 02.12.2015, quando foi colocado em votação o Projeto de Lei n.º 141/2015, que deu origem à Lei
Complementar n.º 05/2015.

Douglas Martins afirma que não haverá prejuízo para o sindicato autor, se a análise do pedido for feita apenas
quando do julgamento do mérito da demanda principal a ser ajuizada, e após o necessário contraditório do
Município de São Luís. O magistrado ressalta, ainda, que o fato de o SET, apenas agora, ter ajuizado o pedido
de suspensão da licitação reforça o entendimento de inexistência de perigo da demora da decisão, o que
recomenda o indeferimento da medida liminar requerida.

Inicialmente o pedido de liminar foi distribuído à 4ª Vara da Fazenda Pública e na última quarta-feira (11),
remetido à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que tem competência para o processamento e julgamento do



feito, sempre que a pretensão jurídica deduzida pelo autor dirigir-se à defesa de interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão

O post Juiz mantém licitação para transporte público de São Luís apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/05/12/juiz-mantem-licitacao-para-transporte-publico-de-sao-luis/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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O juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, negou o pedido liminar dos
empresários do sistema de transporte. Às 00h14 o juiz negou a liminar e manteve o processo licitatório, que
hoje (12) recebe as propostas das empresas. "Não me convenci de que aguardar a instauração do contraditório
cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação", afirmou Douglas nas redes sociais.

O magistrado afirmou que está "mantida a licitação até que seja estabelecido o contraditório em que as partes
possam comprovar suas alegações. Acaso sejam comprovadas irregularidades no decorrer do processo
licitatório, este poderá ser reiniciado sem prejuízo para as partes".

Assim, o processo segue o rito normal, com as alegações da prefeitura e a licitação não precisa parar.
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Licitação do Transporte de São Luís avança…
POR JURACI FILHO · 12 DE MAIO DE 2016

Oito propostas foram credenciadas para participar do processo licitatório do serviço de transporte público
coletivo do município de São Luís. O credenciamento e a abertura das propostas das empresas que participarão
do certame foram realizados nesta quinta-feira (12), na primeira sessão pública da licitação dos transportes de
São Luís. A sessão foi iniciada às 9h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema),
e se prolongou pela tarde. Os trabalhos foram coordenados por membros da Central Permanente de Licitação
(CPL) da Prefeitura de São Luís, com acompanhamento de integrantes do Tribunal de Justiça (TJ), do Maranhão,
e da equipe de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que asseguraram a transparência e
lisura do processo.

“Com a licitação do sistema de transporte público de São Luís, cumprimos mais um compromisso da nossa
gestão com a população de São Luís. É um dia histórico, porque nenhuma outra gestão havia conseguido pôr
em prática esta iniciativa. Ao fim deste processo, a nossa cidade terá um sistema de transporte com a qualidade
que tanto merece”, afirmou o prefeito Edivaldo.

O presidente da CPL, Madison Leonardo Silva, acredita que todo o processo seja concluído até o final do mês de
junho, considerando os prazos administrativos em casos de recursos. Ao final do processo, São Luís contará,
pela primeira vez, com normatização legal sobre a prestação do serviço,  A licitação também alcança a
manutenção e gerenciamento dos terminais rodoviários da capital, que permanecerão sob supervisão da
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).

“Esse é um divisor de águas na história do transporte público de São Luís. A partir desse momento, teremos
segurança jurídica para administração e teremos mais força para cobrar qualidade dos serviços. O serviço de
transporte em São Luís nunca foi licitado, daí esta condição precária que temos”, afirmou Madison Leonardo.

Estudos preliminares detectaram a viabilidade financeira das empresas. Após a abertura dos envelopes, a
comissão suspendeu a sessão para análise detalhada das propostas contidas em documentos exigidos em edital
junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. A expectativa é que a avaliação seja concluída em sete
dias úteis, prazo que pode variar em função da quantidade de documentos a serem analisados. Após isso, será
declarado o resultado dessa primeira fase, em jornais de grande circulação, no Diário Oficial do Município e
pela internet. A esta fase segue-se a fase de habilitação e a posterior assinatura de contrato com as empresas
vencedoras.

O secretário adjunto da SMTT, Israel Petrus, destacou a transparência e a lisura do processo licitatório. “Hoje
alcançamos uma meta determinada pelo prefeito Edivaldo para a sua administração. É um marco histórico no
município de São Luís. A partir daí, a população poderá contar com um serviço de transporte de melhor
qualidade, com ônibus novos e bem equipados”, disse o secretário.

A próxima sessão, em que ocorrerá a habilitação das empresas, também será pública. Segundo informou o
presidente da CPL, Mádison Leonardo, a convocação será feita pelos mesmos meios utilizados na publicação do
edital de licitação.
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Mantida licitação do transporte público de São Luís para esta quinta (12)
Publicado em 12 de maio de 2016 às 8:00 | Comentar

O juiz Douglas Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, indeferiu, no fim da noite desta
quarta-feira (11), os pedidos do SET e de mais três empresas que queriam barrar a licitação do transporte
coletivo de São Luís.

A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para a manhã desta quinta-feira (12) e, com a decisão,
ocorrerá normalmente.

Segundo o magistrado, aguardar a instauração do contraditório não causará qualquer prejuízo a nenhuma das
partes.

“Indeferi os pedidos porque não me convenci de que aguardar a instauração do contraditório cause prejuízo
irreparável ou de difícil reparação”, declarou ele, por meio de sua conta no Twitter.

Douglas Melo acrescentou que, se for comprovado alguma irregularidade durante o processo licitatório, o
certame pode ser reiniciado.

Por Gilberto Leda
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Mantida licitação do transporte público de São Luís para esta quinta (12)

O juiz Douglas Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, indeferiu, no fim da noite desta
quarta-feira (11), os pedidos do SET e de mais três empresas que queriam barrar a licitação do transporte
coletivo de São Luís.

A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para a manhã desta quinta-feira (12) e, com a decisão,
ocorrerá normalmente.

Segundo o magistrado, aguardar a instauração do contraditório não causará qualquer prejuízo a nenhuma das
partes.

“Indeferi os pedidos porque não me convenci de que aguardar a instauração do contraditório cause prejuízo
irreparável ou de difícil reparação”, declarou ele, por meio de sua conta no Twitter.

Douglas Melo acrescentou que, se for comprovado alguma irregularidade durante o processo licitatório, o
certame pode ser reiniciado.
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O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, indeferiu o pedido do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) para suspensão e manteve o processo
de licitação do transporte público na capital maranhense, que ocorre nesta manhã de quinta-feira (12).

A audiência informal durou cerca de 1h30, e o parecer final ficou para a madrugada. Na audiência, estiveram
presentes advogados do SET e da Prefeitura de São Luís.

O magistrado afirmou que achou 'conveniente' manter o processo de licitação já que não houve tempo
suficiente para a ré, a Prefeitura de São Luís, de reunir os argumentos necessários para sua defesa, uma vez
que o processo foi iniciado há aproximadamente de 45 dias, mas o SET ingressou com o pedido às vésperas do
processo.

"Não vi nenhum argumento em que as empresas provem a necessidade de suspensão imediata do processo ou
que haja prejuízo para as empresas. Há argumentos plausíveis, mas sem provas. Não estou dizendo com isso
que o município tenha razão", disse.

O SET havia ingressado com pedido de tutela antecipada na Justiça para suspender imediatamente a licitação
do transporte público da capital maranhense por possuir supostas irregularidades.

O sindicato alegou que o processo apresenta falhas, como falta de uma planilha para a apresentação dos custos
e entre outros problemas apontados. A prefeitura alega que as concorrentes de outros Estados não
questionaram o edital, apenas as empresas locais, e divulgou respostas para as quase 100 perguntas enviadas
pelas empresas para a Central Permanente de Licitação (CPL).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SINDJUS
12/05/2016 - BLOG EVAN DE ANDRADE 
NEGATIVA
Deputado Wellington recebe direção do SINDJUS que propõe discussão sobre adoção de horário único de
trabalho no Poder Judiciário do Estado

Pag.: 11

Deputado Wellington recebe direção do SINDJUS
que propõe discussão sobre adoção de horário
único de trabalho no Poder Judiciário do Estado

05/05/2016 00:00:00

 

 

Atendendo solicitação feita por representantes, na tarde de hoje (04), do Sindicato dos Servidores da Justiça
do Estado do Maranhão (Sindjus-MA), o deputado Wellington do Curso (PP) solicitou que seja realizada
audiência pública, com o intuito de debater a possível adoção de horário único de trabalho no Poder
Judiciário do Estado do Maranhão.
 
Segundo os servidores públicos, essa é uma medida que já está sendo adotada em diversos tribunais do país.
 
"Recebemos os servidores do Tribunal de Justiça e eles nos apresentaram a demanda. Nos falaram, inclusive,
que a medida já é realidade no Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, com o suposto objetivo de
diminuir os custos operacionais. Não estamos, de forma alguma, querendo impor algo ao Judiciário, até
porque compreendemos que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Estamos aqui para
intermediar essa discussão que, ao que parece, é de suma relevância tanto social quanto econômica.",
ressaltou
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Mesmo após a liminar em Mandado de Segurança concedida, no último dia 10, pelo juiz André Bezerra Ewerton
Martins, da comarca de Morros, a vice-prefeita do município de Presidente Juscelino - Maria de Jesus Oliveira
Costa, a "Bijuca"(PRB), ainda não conseguiu assumir o comando do Executivo Municipal.

No despacho, a condenação do prefeito Afonso Celso por crime de sonegação fiscal, levou o magistrado a
determinar, respectivamente, a vacância do cargo de prefeito e a posse da vice-prefeita.

A sentença contra Afonso Celso foi proferida em abril do ano em curso e, desde então, "Bijuca" tenta fazer com
que a Câmara Municipal lhe dê posse, o que não tem sido nada fácil, haja vista que o prefeito afastado conta
com o apoio de sete(07) dos nove (09) vereadores, sendo necessário o ajuizamento do remédio constitucional.

Sobre o caso em tela, ou seja, em relação ao quórum mínimo exigido para declarar a vacância e empossar novo
gestor, o regimento interno silencia, mas com o objetivo de evitar a posse de "Bijuca". Na tarde desta
quarta-feira(11), o presidente da CM - Felipe Santos Costa abriu os trabalhos, mas, em seguida, encerrou a
sessão por falta de quórum, pois apenas dois vereadores estavam em plenário.

De acordo com os advogados da vice-prefeita, a ideia do presidente é ganhar tempo afim de que o prefeito
afastado consiga cassar a liminar no Tribunal de Justiça. Aliados do prefeito cogitavam a possibilidade de
ajuizar, no plantão, petição para tentar derrubar a liminar concedida pelo juiz de base.

Vale ressaltar que desde o último dia 09 até o próximo dia 15, a desembargadora Angela Salazar, conhecida
pelo seu posicionamento rígido e pautado na legalidade, estará respondendo pelo plantão. Uma sessão
extraordinária foi marcada para empossar "Bijuca" às 17:00hs de hoje, no plenário da CM. Vamos aguardar!
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Blog do Clodoaldo Correa – O juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís,
negou o pedido liminar dos empresários do sistema de transporte. Às 00h14 o juiz negou a liminar e manteve o
processo licitatório, que hoje (12) recebe as propostas das empresas. "Não me convenci de que aguardar a
instauração do contraditório cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação", afirmou Douglas nas redes
sociais.

O magistrado afirmou que está "mantida a licitação até que seja estabelecido o contraditório em que as partes
possam comprovar suas alegações. Acaso sejam comprovadas irregularidades no decorrer do processo
licitatório, este poderá ser reiniciado sem prejuízo para as partes".

Assim, o processo segue o rito normal, com as alegações da prefeitura e a licitação não precisa parar.

http://www.clodoaldocorrea.com.br/
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O deputado Edivaldo Holanda (PTC), na sessão desta quinta-feira (12), fez um registro da decisão do juiz da
Vara de Direitos Difusos da capital, Douglas de Melo Martins, que indeferiu o pedido do Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros de São Luís (SET), para suspender o processo de licitação do transporte público
na capital maranhense, que ocorreu na manhã de hoje, na sede da Federação das Indústrias do Maranhão -
FIEMA, no bairro da Cohama.

Segundo o deputado, a audiência informal - que contou com as presenças dos advogados do SET e da prefeitura
de São Luís – durou cerca de uma hora e meia e o parecer final ficou para a madrugada. No pedido, os
empresários alegaram que aquela licitação estaria trazendo prejuízos para eles.

"Mas, o juiz Douglas Martins teria dito que os empresários tiveram 45 dias para formular a sua peça diante da
justiça, no entanto, deixaram para fazê-lo na véspera da abertura das propostas.  Ainda segundo o juiz, o
prejuízo quem está tendo é o povo de São Luís ao usar um transporte tão deficitário como é o transporte público
da nossa capital", acentuou Edivaldo Holanda, afirmando ainda que  ainda hoje as propostas serão abertas e
analisadas pela comissão para ver quais são as empresas vencedoras".

O deputado ressaltou também que várias empresas de fora do Maranhão vieram participar daquele certame.
"No entanto, nenhuma foi a juízo fazer nenhuma reclamação, porque é um processo transparente e transitou em
análise por várias autoridades e em audiências públicas como reclama a lei", afirmou Edivaldo Holanda.

Despacho do juiz

No despacho, o juiz Douglas Martins dentre outros argumentos, diz o seguinte: Não vi nenhum argumento em
que as empresas provem a necessidade de suspensão imediata do processo ou que haja prejuízo para as
empresas. Há argumentos plausíveis, mas sem provas. Não estou dizendo com isso que o município tenha razão.

Finalizando, o deputado parabenizou a população de São Luís por ver prosperando uma licitação que trará
melhoria para o transporte público da capital. "É uma análise para ser feita no mérito, mas com certeza,
também, no mérito, a justiça haverá de ficar ao lado da população de São Luís", disse Edivaldo Holanda.

O post Edivaldo Holanda destaca liminar que garantiu a licitação do transporte apareceu primeiro em John

http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim/edivaldo-holanda-destaca-liminar-que-garantiu-licitacao-do-transporte-publico/
http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim


Cutrim.

http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim
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11 maio 2016

Depois de afirmar que não iria à Justiça contra a licitação que moderniza e melhora o transporte coletivo de São
Luís, a direção o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) ingressou ontem com
ações judiciais questionando a validade do edital de licitação de transporte. Além do SET, as empresas Viação
Primor, 1001 Expresso e Ratrans também são contra a licitação.
O presidente do SET, José Luiz Medeiros (dono da Taguatur), dizia que havia alguns “erros” no edital que
podiam, naquele momento, ser sanados, mas nada que impedia a licitação. Medeiros mentiu.
A direção do SET disse em jornais e blogues nas últimas semanas que, não ajuizaria qualquer ação na Justiça
questionando o certame da prefeitura de São Luís. Os dirigentes do SET mentiram.
Eles mentiram porque são a favor do monopólio. Porque são contra renovar a frota. Mentem do mesmo modo
quando incitam trabalhadores à fazerem greve para obterem aumento no preço das passagens.
José Luiz Medeiros mente porque para ele é mais vantajoso manter os ônibus sem ar-condicionado, sem GPS,
sem acessibilidade para atender a população do Sá Viana, da Vila Embratel, do Anjo Guarda e bairros vizinhos.
O SET e alguns de seus empresários mentiram porque são contra a implantação da biometria facial e do GPS
nos ônibus, da recarga embarcada, da implantação do

Bilhete Único e da renovação da frota.

Na sua ação na Justiça, o SET diz que existem pontos do edital que “comprometem a licitação” e que precisam
ser revistos.
Comprometidos estão o SET e algumas empresas que não se preparam para disputar o certame. Preocupados
em atrapalhar a melhoria no transporte coletivo de São Luís, podem agora verem seus monopólios mal
operados acabarem.
Como disse o prefeito Edivaldo Júnior vamos acreditar na Justiça, e o juiz verificará a correção e lisura da
licitação, tanto que nenhuma empresa de fora do Maranhão recorreu.
A Justiça não julgará apenas ação do SET e das empresas Viação Primor, 1001 Expresso e Ratrans, julgará se a
favor ou contra o povo de São Luís.
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por Jorge Aragão
11 maio 2016

A decisão liminar sobre a interrupção da tão sonhada Licitação do Transporte Público de São Luís, solicitada
pelo SET (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís) e mais três empresas – 1001,
Ratrans e Expresso Primor – foi “redistribuída” na manhã desta quarta-feira (11).
O SET e as empresas entraram com a ação tentando barrar a licitação junto a 4ª Vara da Fazenda, mas o juiz
titular da Vara, Cícero Dias de Sousa Filho, optou por se julgar incompetente e encaminhar a solicitação para a
Vara de Interesses Difusos.
Sendo assim, dificilmente a decisão sairá antes da abertura dos envelopes que acontecerá às 9h, desta
quinta-feira (12), no auditório da FIEMA. Além disso, ficou evidenciado que as empresas e o SET tentaram
burlar a legislação, afinal a matéria atinge a toda coletividade.
A decisão agora é do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas Martins. A população
seguirá vigilante e torcendo por uma decisão que atenda o sonho de todo o usuário do transporte público
coletivo de São Luís.
Já o prefeito Edivaldo Junior segue com coragem e determinação para efetivamente realizar uma promessa de
muitos outros gestores, mas que deverá ser cumprida na sua gestão, para o bem da população de São Luís.
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por Jorge Aragão
11 maio 2016

No início da noite desta quarta-feira (11), o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas
Martins, comandou uma reunião com representantes da Prefeitura de São Luís, do SET e das três empresas –
1001, Ratrans e Primor – que entraram com uma ação para barrar a licitação do transporte público.
Apesar do magistrado ter assegurado que dará uma decisão nas próximas horas, o Blog já teve a informação
que o SET e os representantes das empresas tentarão durante o plantão do Judiciário obter alguma liminar para
suspender a licitação marcada para quinta-feira (11) as 9h, no auditório da FIEMA.
No entanto, é bom lembrar que esse tipo de matéria não é de responsabilidade do plantão judiciário, pois o
Conselho Nacional de Justiça, em Resolução de nº 71/2009 elenca todas as hipóteses dos casos que podem ser
analisados durante o plantão. E como se sabe, a licitação está marcada há mais de 45 dias e não se pode
acreditar que os interessados somente na véspera da sessão de abertura dos envelopes irão provocar o
judiciário alegando alguma nulidade.
Quem estará de plantão é a desembargadora Ângela Salazar que precisa tomar muito cuidado para não ser
induzida ao erro.
A população não aguenta mais o que alguns empresários estão fazendo com o serviço público de transporte. O
prefeito Edivaldo Júnior deve ser reconhecido e parabenizado pelo enfrentamento desse grande e “eterno”
problema.
Que venha a licitação!!
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Vitória da população: Licitação do Transporte Público é mantida

por Jorge Aragão
12 maio 2016

Nos primeiros minutos desta quinta-feira (12), o juiz Douglas Melo Martins, titular da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, decidiu pelo indeferimento da liminar solicitada pelo SET e mais três empresas – 1001,
Ratrans e Primor – que tentaram para barrar a licitação do transporte público.
“Indeferi os pedidos porque não me convenci de que aguardar a instauração do contraditório cause prejuízo
irreparável ou de difícil reparação. Acaso sejam comprovadas irregularidades no decorrer do processo
licitatório, este poderá ser reiniciado sem prejuízo para as partes. Está, portanto, mantida a licitação até que
seja estabelecido o contraditório em que as partes possam comprovar suas alegações”, declarou Douglas
Martins nas redes sociais.
Sendo assim, fica mantida a abertura dos envelopes com as propostas da licitação do transporte público para às
9h, no auditório da FIEMA.
Pelo visto, com o apoio do juiz Douglas Martins e pelo empenho do prefeito Edivaldo Júnior, a população de São
Luís, principalmente a que utiliza o transporte público coletivo, enfim, poderá transformar o sonho da licitação
em realidade.
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Luciano Leitoa, Kennedy Gedeon e Dolival Pereira

O juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon, Drº Paulo Roberto Teles de Menezes, recebeu na
última quarta-feira, 04 de maio, a denúncia do Ministério Público do Estado do Maranhão por
supostos atos de improbidade administrativa praticada pelo prefeito de Timon, Luciano Leitoa
(PSB), e os réus Helder Pontes Gomes, Dolival Pereira de Andrade, Construtora Pereira e Lobo,
Semíramis Antão de Alencar e o vereador Kenedy Robert Pedreira Gedeon (PRP).
 

A denúncia do Ministério Público está centrada em supostas irregularidades na licitação e
contrato para a execução de obra de recuperação de uma estrada vicinal do município de
Timon, localizada no Distrito Castelo, em razão de supostas irregularidades, bem como pela
ausência de fiscalização pela Administração Pública. Os réus apresentaram resposta à
acusação, como exige a Lei de Improbidade Administrativa, porém as denúncias foram aceitas
e a defesa não conseguiu provar improcedência nas afirmações do ministério público, o que
levará o processo a dar continuidade por uma possível condenação dos réus.
 

Ao aceitar a denúncia em relação ao vereador Kenedy Robert Pedreira Gedeon (PRP), o juiz foi
bastante enfático ao afirmar que nos autos há indícios de que o vereador teria máquinas ou
veículos alugados para a empresa vencedora da licitação e que portanto teria interesse de
que a mesma vencesse o processo. "(...) não obstante inexista vínculo formal com a empresa
vencedora ou com os órgãos responsáveis pela licitação ou a execução da obra, há nos autos
indícios de que supostamente alugue máquinas e/ou veículos para a empresa vencedora,
tendo interesse na vitória da empresa na licitação, ora objeto deste processo. Destarte, em
razão do princípio in dúbio pro societate, norma que rege e conforma a Lei de Improbidade
Administrativa, tais denúncias merecem uma análise mais apurada pelo Judiciário, ante a
possível participação do parlamentar nas supostas irregularidades dos atos administrativos
aqui analisados".
 

Conforme os indícios de ato de improbidade, ocorrerá o prosseguimento da ação com abertura
de prazo para defesa dos réus. Neste caso, os réus, caso condenados, deverão ressarcir
integralmente o valor do dano causado à sociedade, caso comprovado. Devem perder suas
funções públicas, terão a suspensão dos seus direitos políticos de três a cinco anos e devem
pagar multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Além disso,



poderá haver a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
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O juiz Douglas Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, barrou a pretensão do Sindicato das
Empresas de Transportes Coletivos de de impedir a licitação no setor.

Com essa medida, o processo licitatório ocorrerá normalmente, com a abertura dos envelopes. Abaixo as
justificativas do juiz nas redes sociais:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
12/05/2016 - BLOG ZECA SOARES 
POSITIVA
Justiça mantém licitação do transporte

Pag.: 21

Justiça mantém licitação do transporte

12/05/2016 09:30:35

 

Juiz Douglas Martins mantém licitação

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, indeferiu o pedido do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) para suspensão e manteve o processo
de licitação do transporte público na capital maranhense, que ocorre nesta manhã de quinta-feira (12). A
audiência informal durou cerca de 1h30, e o parecer final ficou para a madrugada. Na audiência, estiveram
presentes advogados do SET e da Prefeitura de São Luís.

Ao G1, o juiz Douglas de Melo Martins afirmou que achou 'conveniente' manter o processo de licitação já que
não houve tempo suficiente para a ré, a Prefeitura de São Luís, de reunir os argumentos necessários para sua
defesa, uma vez que o processo foi iniciado há aproximadamente de 45 dias, mas o SET ingressou com o pedido
às vésperas do processo.

"Não vi nenhum argumento em que as empresas provem a necessidade de suspensão imediata do processo ou
que haja prejuízo para as empresas. Há argumentos plausíveis, mas sem provas. Não estou dizendo com isso
que o município tenha razão", disse.

O SET havia ingressado com pedido de tutela antecipada na Justiça para suspender imediatamente a licitação
do transporte público da capital maranhense por possuir supostas irregularidades.

Leia mais

O post Justiça mantém licitação do transporte apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/05/juiz-mantem-processo-de-licitacao-do-transporte-publico-em-sao-luis.html
http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2016/05/12/justica-mantem-licitacao-do-transporte/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Justiça obriga Estado a providenciar delegados em municípios no MA
Índice de violência é alto em Joselândia e São José dos Basílios.
Decisão foi baseada em uma ACP proposta pelo Ministério Público Estadual.
Do G1 MA

A Justiça do Maranhão decidiu obrigar o Estado a providenciar cargos de delegado de polícia, investigador de
polícia e escrivão de polícia nos municípios de Joselândia, situado na região central do estado, e São José dos
Basílios.

A decisão foi baseada em uma Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) que
afirma que nos dois municípios o estado de segurança é considerado precário.

Além disso, o MPE acrescenta que o índice de violência e criminalidade segue em crescimento acelerado e
desproporcional ao desenvolvimento e crescimento da populacional nos dois municípios.

Segundo o juiz titular da comarca de Joselândia, Bernardo de Melo Freire, responsável pela decisão, o Estado,
por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, deverá dispor no prazo máximo de 60 dias, delegados,
investigadores e escrivães suficientes, por meio lotação, remoção, transferência, inclusive, expedição de ordem
de missão, nomeação ou qualquer outra forma legal e constitucional de investidura.

Conforme a decisão do magistrado, as duas cidades devem passar a dispor, cada um, de, no mínimo, um
delegado de polícia, três investigadores de polícia e um escrivão, até o provimento definitivo dos respectivos
cargos por concurso público.
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Juiz mantém processo de licitação do transporte público em São Luís
Sindicado das empresas havia ingressado com pedido de suspensão.
Processo ocorre na manhã desta quinta-feira (12).
Maurício Araya

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, indeferiu o pedido do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) para suspensão e manteve o processo
de licitação do transporte público na capital maranhense, que ocorre nesta manhã de quinta-feira (12). A
audiência informal durou cerca de 1h30, e o parecer final ficou para a madrugada. Na audiência, estiveram
presentes advogados do SET e da Prefeitura de São Luís.
Ao G1, o juiz Douglas de Melo Martins afirmou que achou ‘conveniente’ manter o processo de licitação já que
não houve tempo suficiente para a ré, a Prefeitura de São Luís, de reunir os argumentos necessários para sua
defesa, uma vez que o processo foi iniciado há aproximadamente de 45 dias, mas o SET ingressou com o pedido
às vésperas do processo.
“Não vi nenhum argumento em que as empresas provem a necessidade de suspensão imediata do processo ou
que haja prejuízo para as empresas. Há argumentos plausíveis, mas sem provas. Não estou dizendo com isso
que o município tenha razão”, disse ao G1.
saiba mais

Empresas de ônibus entram na Justiça para suspender licitação

O SET havia ingressado com pedido de tutela antecipada na Justiça para suspender imediatamente a licitação
do transporte público da capital maranhense por possuir supostas irregularidades.
O sindicato alegou que o processo apresenta falhas, como falta de uma planilha para a apresentação dos custos
e entre outros problemas apontados. A prefeitura alega que as concorrentes de outros Estados não
questionaram o edital, apenas as empresas locais, e divulgou respostas para as quase 100 perguntas enviadas
pelas empresas para a Central Permanente de Licitação (CPL).
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Estado deve enviar delegados para duas cidades do Maranhão

 IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DA CGJ-MA
 12/05/2016 às 16h16
Em Joselândia e São José dos Basílios a segurança pública é precária.

Segundo a ação do MPE, é publica e notória a situação caótica da segurança pública na comarca de Joselândia,
e do termo judiciário de São José dos Basílios. - Foto: Divulgação
MARANHÃO – A Justiça determinou que o Estado do Maranhão a providenciar cargos de delegado de polícia,
investigador de polícia e escrivão de polícia nos municípios de Joselândia e São José dos Basílios. A decisão foi
tomada após o Ministério Público Estadual (MPE) propor ação civil pública.

O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, deve, no prazo máximo de 60 dias, designar
delegados, investigadores e escrivães suficientes, por meio lotação, remoção, transferência, inclusive,
expedição de ordem de missão, nomeação ou qualquer outra forma legal e constitucional de investidura.

Conforme a decisão da Justiça, os dois municípios devem passar a dispor, cada um, de, no mínimo, um delegado
de polícia, três investigadores de polícia e um escrivão, até o provimento definitivo dos respectivos cargos por
concurso público.

Caos

Segundo a ação do MPE, é publica e notória a situação caótica da segurança pública na comarca de Joselândia,
e do termo judiciário de São José dos Basílios, com precário quadro da segurança pública, tendo em vista que
índice de violência e criminalidade segue em crescimento acelerado e desproporcional ao desenvolvimento e
crescimento da populacional estes municípios.

Consta que os inquéritos policiais, boletins de ocorrência, relatórios policiais e demais diligências exercidas
pela polícia civil demoram muito e contribui com a insegurança e o alto índice de impunidade, por ser
impossível prestar um serviço de qualidade mínima com o quadro de servidores disponíveis diante do
contingente populacional dos municípios de Joselândia e São José dos Basílios, com 24 mil habitantes, conforme
informações do IBGE.

Segundo as informações prestadas, o efetivo policial de Joselândia e São José dos Basílios se resume a apenas a
dois servidores, um delegado de polícia e um investigador de polícia, que atuam no limite das suas
possibilidades físicas e psicológicas e que, no regular desenvolvimento de suas atribuições, ficam na
dependência do apoio de funcionários do município e de efetivos da Policia Militar.

Tais fatos demonstram uma situação inadmissível de descaso e de ausência de Segurança Pública, vez que uma
população de quase 25 mil habitantes convive em situação constante de temor, pavor, insegurança, e em
evidente ameaça à paz social, tudo, por omissão do Estado do Maranhão.

Por fim, sustenta que a carência de policiais implica na falta de policiamento ostensivo, de investigações



policiais adequadas, com reflexos na falta de registro de ocorrências pela população, por descrédito na polícia,
e na impossibilidade de elucidação dos crimes notificados, pela não instauração de inquéritos policiais e na
deficiência da investigação criminal, aumentando, consequentemente, a impunidade e a criminalidade.
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36 presos não retornaram após saída temporária do Dia das Mães

Detentos deveriam ter retornado às suas respectivas unidades prisionais no Maranhão até as 18h desta
quarta-feira (11)

Apenados foram liberados no dia 5 deste mês (Foto: Biaman Prado)
SÃO LUÍS - De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), dos 348 detentos beneficiados
no dia 5 com a saída temporária do Dia das Mães, 36 não retornaram às suas respectivas unidades prisionais no
Maranhão. O retorno deveria ocorrer até as 18h desta quarta-feira (11).

O prazo havia sido determinado pela juíza da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Ana Maria Almeida Vieira, por
meio da ??P?ortaria 014/2016, que prevê pena de regressão de regime para quem a descumprir.

Segundo o Poder Judiciário, nas cinco saídas temporárias de 2015, 234 apenados não retornaram aos presídios
da Região Metropolitana de São Luís e são considerados foragidos da Justiça. Na última saída, realizada no
Páscoa, dos 351 presos beneficiados, apenas 304 retornaram no prazo.

A Lei

A saída temporária é benefício que está previsto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). De acordo com o
artigo 123 da referida lei, “a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o
Ministério Público e a administração penitenciária”.

O apenado para receber esse benefício deverá ter comportamento adequado e cumprido no mínimo um sexto da
pena se o condenado for primário e um quarto da pena, caso seja reincidente. A autorização pode ser concedida
por até sete dias, renovada até quatro vezes durante o ano como é somente concedida pelo juiz da Execução
Penal, mas, após manifestações do Ministério Público e da administração penitenciária, desde que atendidos os
critérios estabelecidos na lei.
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Obras de Beto Lima em exposição até o fim de maio, em São Luís

 NA MIRA, COM INFORMAÇÕES DO TJ-MA
 12/05/2016 às 10h05
São telas que retratam o olhar do artista sobre diversos temas e locais.

SÃO LUÍS - O artista plástico maranhense Beto Lima retorna à galeria de arte do Fórum de São Luís com 16
obras criadas, exclusivamente, para a exposição Os olhares de Beto Lima. São telas que retratam o olhar do
artista sobre diversos temas e locais em que esteve ou morou, a exemplo de Veneza e Roma (Itália) e dos
municípios maranhenses de Araioses, sua cidade natal; e São Luís, onde vive desde a adolescência.

Todas as obras da exposição, em cartaz no Fórum Des. Sarney Costa - localizado no bairro do Calhau -, foram
criadas a partir do uso da espátula na técnica óleo sobre tela. Entre os 16 quadros, há, também, imagens do
Porto de Conceição, no município de Araioses, onde brincava e pescava quando criança. De São Luís, o artista
expõe obras inéditas como o antigo Portinho, Mercado das Tulhas (Feira da Praia Grande), ruas e casarões do
Centro Histórico, além de cenas de pescadores. A obra que ele doará para o acervo permanente do fórum
retrata o por do sol, visto das dunas de Barreirinhas, no interior do Maranhão.

A exposição fica em cartaz até o dia 30 deste mês e está aberta ao público, das 8h às 18h, de segunda a
sexta-feira, na Galeria de Artes Celso Antônio de Menezes, localizada no hall do Fórum Des. Sarney Costa
(Calhau).

Beto Lima, que pinta há mais de 28 anos, expôs pela primeira vez em 2005, na galeria Ambrósio Amorim (Rua
Afonso Pena), no Centro Histórico de São Luís, e não parou mais.
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EDITAL QUESTIONADO
SET e três empresas questionam na Justiça edital de transporte

ADRIANO MARTINS COSTA E THIAGO BASTOS/O ESTADO
11/05/2016
Para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, existem alguns pontos do edital que "
comprometem o certame" ; Prefeitura fará a abertura das propostas amanhã, dia 12

Pelo menos três empresas (Viação Primor, 1001 Expresso e Ratrans) e o Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de São Luís ( SET) ingressaram ontem com ações questionando na Justiça a validade do edital
de licitação de transporte, divulgado no fim de março deste ano pela Prefeitura de São Luís. De acordo com o
SET, existem pontos do edital que "comprometem o certame” e que precisam ser revistos, de forma imediata.

A Prefeitura de São Luís informou ainda ontem que está ciente da demanda dos empresários, no entanto,
realizará amanhã, 12, a abertura das propostas da licitação do transporte, a partir das 9h, no 7º andar da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), em São Luís. As ações do SET e das três empresas
deverão ser apreciadas na 4ª Vara da Fazenda Pública.

Entre os pontos do edital de licitação questionados pelo SET e que motivaram a ação estão a suposta ausência
de projeto básico dos serviços de operação; conservação e manutenção dos terminais; a inexistência de um
plano municipal de mobilidade urbana; inviabilidade de atendimento à exigência de pelo menos 50% da frota
com idade de fabricação a partir de 2013; impossibilidade de adequação da frota convencional no prazo de uma
semana; e a restrição da participação de empresas com experiência mínima de um ano em serviços similares,
entre outras alegações.

A decisão do SET de ingressar com representação judicial ocorreu pouco mais de 24 horas após posicionamento
da própria entidade, que informou a O Estado que, inicialmente, não interpelaria qualquer ação questionando o
certame do Município. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís (SET), José Luiz
Medeiros, disse na segunda-feira, 9, que existiam alguns erros no edital que podiam, naquele momento, ser
sanados, mas nada que impedia a licitação.

Detalhes

De acordo com a Prefeitura de São Luís, cada empresa ou consórcio poderá concorrer em apenas um lote, de
um total de quatro. Desta forma, de acordo com o Município, será evitado o monopólio, ou seja, o domínio
amplo por parte de apenas uma empresa. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT),
todas as empresas interessadas terão que se adaptar às exigências do certame.

Cronograma

De acordo com o cronograma da Prefeitura, a previsão para a conclusão do processo licitatório é julho deste
ano. Em seguida, após assinatura dos contratos, as empresas ou consórcios vencedores do processo terão 90
dias para cumprirem com as exigências do edital, dentre elas, a oferta de veículos com itens de acessibilidade,



com ar condicionado e, ainda a substituição imediata de cerca de 200 ônibus fora da idade média de operação
(que é de cinco anos).

Mais

Antes do ingresso judicial por parte do SET, oito empresas e uma advogada entraram com ações de
impugnações contra o processo de licitação para a concessão de serviço de transporte público coletivo de
passageiros no município de São Luís. Expresso Rodoviário 1001, Rio Anil Transportes, Taguatur, Viação Primor,
Empresa São Benedito, São Marcos, Autoviária Matos, Viação Aroeira e a advogada Franciema Assunção
recorreram à Central Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura de São Luís para que 'supostos vícios
insanáveis', no linguajar utilizado nas petições, fossem reconhecidos sob a pena de “acarretar a anulação do
instrumento convocatório”, isto é, a própria licitação.

Link

Edital de licitação do transportes

Clique e veja o edital e todos os documentos sobre a licitação do transporte

http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp?modalidade=1&exercicio=2016&objeto=050-13599%2F
2016&order=1&go=Buscar&bt_buscar=buscar
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Veja o prazo para solicitar participação de menores em festas

 DIVULGAÇÃO/TJ-MA
 11/05/2016 às 11h14
O encerramento do prazo será no próximo dia 27.

SÃO LUÍS - Tem início na próxima segunda-feira (16) o prazo para a entrega, na 1ª Vara da Infância e da
Juventude de São Luís (Fórum Desembargador Sarney Costa – Calhau), de requerimentos com solicitação de
alvarás para “participação de crianças e adolescentes em eventos, brincadeiras, danças ou grupos folclóricos no
período junino”. O encerramento do prazo será no próximo dia 27.

As informações constam de portaria editada pela Vara e assinada pela juíza Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de
Oliveira, atualmente respondendo pela unidade.

Segundo o documento (Portaria nº 52/2016), os requerimentos devem ser entregues na Divisão de Proteção
Integral – DPI da Vara da Infância, no horário das 8h às 18h. A entrega dos alvarás acontece no mesmo local e
horário, no período de 30 de maio a 03 de junho.

Entre os documentos exigidos para a solicitação, carteira de identidade e comprovante de residência do
requerente (se pessoa física), ata de constituição e estatuto da instituição (pessoa jurídica), relação das crianças
participantes com respectiva data de nascimento, autorização de pai, mãe ou responsável pelo menor e carteira
de identidade ou registro de nascimento do mesmo.

A relação com todos os documentos exigidos para a solicitação de alvarás encontra-se no anexo da matéria.
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Juiz mantém licitação para transporte coletivo de São Luís

 IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DO TJ-MA
 12/05/2016 às 11h32
Foi indeferido o pedido de tutela cautelar de urgência feito pelo SET.

SÃO LUÍS - O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins,
determinou que seja mantida a realização do processo licitatório do sistema de transporte coletivo de São Luís,
marcado para ocorrer na manhã desta quinta-feira (12). O magistrado indeferiu pedido de tutela cautelar de
urgência feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte (SET).

O sindicato solicitou a suspensão imediata da concorrência pública a ser realizada pela Prefeitura de São Luís,
alegando supostas irregularidades no edital de licitação, bem como no processo legislativo que culminou com a
edição da Lei Complementar nº 05/2015, que serviu de base para o edital.

Antes de decidir sobre o pedido de urgência, Douglas de Melo Martins designou, informalmente, em seu
gabinete, no Fórum Des. Sarney Costa, reunião, às 18h de ontem (11), quando ouviu os representantes do SET
e do município de São Luís. “Dos elementos constantes dos autos, bem como da reunião informal, colhi que,
neste momento processual, o Sindicato autor não trouxe aos autos elementos capazes de convencer este Juízo
sobre a plausibilidade de suas alegações”.

O próprio sindicato afirmou que não possui meios de provar os vícios apontados, tendo em vista que a Câmara
Municipal de São Luís não forneceu ao SET cópia do processo de elaboração da lei complementar nº 05/2015. O
sindicato alegou, também, que a licitação deveria ser suspensa, tendo em vista que o município de São Luís,
somente no dia 29 de abril de 2016, publicou errata alterando item do projeto básico referente à frota total dos
lotes a serem licitados. Em sua decisão, juiz destacou que esse fundamento também não subsiste, pois a errata
tratou de corrigir mero erro material, uma vez que não modificou a quantidade de veículos que devem compor a
frota.

O magistrado destacou, também, que somente agora o SET alegou as supostas falhas no procedimento
legislativo, muito embora os representantes das empresas tenham constatado esses vícios há cinco meses, pois
estavam na sessão do dia 2 de dezembro de 2015, quando foi colocado em votação o Projeto de Lei n.º 141/2015,
que deu origem à Lei Complementar n.º 05/2015.

Douglas Martins afirma que não haverá prejuízo para o sindicato autor, se a análise do pedido for feita apenas
quando do julgamento do mérito da demanda principal a ser ajuizada, e após o necessário contraditório do
Município de São Luís. O magistrado ressalta, ainda, que o fato de o SET, apenas agora, ter ajuizado o pedido
de suspensão da licitação reforça o entendimento de inexistência de perigo da demora da decisão, o que
recomenda o indeferimento da medida liminar requerida.

Inicialmente o pedido de liminar foi distribuído à 4ª Vara da Fazenda Pública e na última quarta-feira (11),
remetido à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que tem competência para o processamento e julgamento do
feito, sempre que a pretensão jurídica deduzida pelo autor dirigir-se à defesa de interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.
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CSPB, Centrais Sindicais e SINDJUS-MA solicitam ao Estado licença paternidade de 20 dias a todos
os servidores públicos estaduais

Requerimento conjunto dos representantes dos trabalhadores pedem a extensão da licença paternidade de 20
dias para os servidores públicos maranhenses.Requerimento conjunto dos representantes dos trabalhadores
pedem a extensão da licença paternidade de 20 dias para os servidores públicos maranhenses.

As Centrais Sindicais, a Confederação dos Servidores Públicos Brasileiros (CSPB) e o SINDJUS-MA solicitou por
meio de requerimento que o Governador do Estado Flávio Dino emita Decreto Lei estendendo o direito da
licença paternidade para todos os servidores públicos estaduais.

O pedido conjunto das entidades, visa garantir que todos os futuros pais servidores públicos estaduais,
incluindo os do judiciário, tenham direito aos 20 dias de licença paternidade.

A solicitação é com fundamento no Decreto de n° 8.737/2016, de 03 de maio de 2016, que institui o Programa
de Prorrogação da licença paternidade de 05 para 20 dias, aos servidores público federais regidos pela Lei n°
8.112/1990.

“Com a publicação do Decreto pelo Governador do Estado todos os futuros pais e servidores públicos estarão
assegurados de seus direitos que devem ser protegidos e efetivados pelo poder público aumentando o
fortalecimento e o vínculo familiar”, disse Márcio Luís Andrade, presidente em exercício do SINDJUS-MA.

Em 2010, conforme a Lei  Lei 11.770/2008 , por meio de solicitação do SINDJUS-MA ao Tribunal de Justiça foi
estendida a licença maternidade de 120 dias para 180 dias as servidoras do Judiciário. Essa medida repercutiu
nacionalmente de forma positiva para o judiciário maranhense, à época o então Deputado Federal Flávio Dino,
fez elogios a iniciativa do judiciário maranhense, e aos seus gestores, Desembargador Raimundo Cutrim
(presidente)e Desembargador Jamil Gedeon(Corregedor).
O requerimento foi protocalado pelos direitores do SINDJUS/MA, Márcio Luís e George de Jesus dos Santos,
repectivamente, presidente em exercício e secretário de cultura.O requerimento foi protocalado pelos direitores
do SINDJUS/MA, Márcio Luís e George de Jesus dos Santos, repectivamente, presidente em exercício e
secretário de cultura.
"Esperamos que o mesmo sentimento de respeito a dignidade humana e aos direitos dos trabalhadores fação
com que o governador Flávio Dino estenda esse benefício aos futuros pais servidores públicos estaduais"
declarou Artur Filho, secretário de Imprensa do SINDJUS/MA

Pedido ao Tribunal de Justiça

Além da solicitação do Decreto ao Governador do Estado, o SINDJUS-MA também já protocolou pedido ao
Tribunal de Justiça para que os futuros pais servidores do Judiciário adquiram o direito da licença paternidade
de 20 dias. O pedido está no processo administrativo 20774/2016.

“O pedido foi feito primeiramente ao Tribunal de Justiça de forma administrativa, mas também em parceria com
as Centrais Sindicais e outros sindicatos almejamos que a licença seja para todos os trabalhadores do Estado”,
afirmou Márcio Luís Andrade, presidente em exercício do SINDJUS-MA.
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JUSTIÇA DETERMINA PREFEITURA DE SANTA INÊS A CONVOCAR TODOS OS CONCURSADOS EM
30 DIAS

Por determinação judicial, todos os concursados aprovados no concurso realizado no ano de 2011 têm que
serem convocados. A ação pública foi movida por alguns candidatos que se sentiram prejudicados e o processo
vem rolando há alguns anos. De acordo com a decisão judicial, a prefeitura terá que efetivar no cargo, todos os
concursados aprovados em todos os cargos oferecidos no edital do concurso. O município tem 60 dias a contar
desde o dia 7 de abril para nomear cerca de 1.200 aprovados, ou seja, o não cumprimento da decisão prevê
multa de 2 mil reais por dia a contar no dia 7 de junho. Segundo o procurador do município, Ricardo Galvão, ele
diz que a prefeitura vem cumprindo a decisão judicial de forma gradativa, restando apenas 216 a serem
chamado, mas que existem muitos concursados para poucas vagas.“Existem questões técnicas a serem
observadas, as vagas requeridas eram 1229 concursados, dentro desses, restam 216 a serem chamadas, ou seja,
estamos cumprindo, porém existem 52 vigias a serem chamados, não existem todos esses prédios, a prefeitura
sequer tem 10 prédios. Então não foi observada essa proporcionalidade baseado na realidade de vagas” disse o
procurador.
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A polícia Civil do Maranhão através da Delegacia Especial Mulher(DEM),Rosário-MA sob o comando da
delegada Natália Porpino, tomou conhecimento no dia 28/04/2016, por meio da mãe de uma adolescente (15
anos) que na noite anterior o padrasto (Erisvaldo da Silva Costa- ex-presidiário pela pratica de estupro na
cidade de Timon/pi) a estuprou em um matagal na cidade de Rosário , onde  Erisvaldo teria amarrado os pulsos
da adolescente, tentando estuprar a agarota  que resistiu as investida do criminoso. Não conseguido consumar
o fato,ele   fugiu. Diante da  situação, a delegada  representou pedindo a preventiva do acusado entregue a juíza
Karine Lopes de Castro.
 
De posse do mandado de prisão, a delegada  realizou  várias diligências no sentido de encontrar o criminoso,
onde   solicitou  apoio da polícia militar de Rosario.
Na manhã desta quinta – feira (16), o imputado foi localizado  pela  Policia Militar no município, que conseguiu
prende- lo   e encaminha-lo  ao Presídio de Pedrinhas. O inquérito policial será finalizado e, em seguida,
encaminhado ao fórum da comarca de Rosário 

 

Delegada Natália Porpino conseguiu prender o foragido
tarado

-ma.
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Audiência debate regulamentação de atividades e honorários de peritos

11/05/2016 - 18h59 

Uma audiência pública sobre a regulamentação das atividades e dos honorários dos peritos, conforme
determinado no novo Código de Processo Civil (CPC), reuniu especialistas, representantes de organizações de
classe e integrantes do sistema de Justiça na manhã desta quarta-feira (11/5), na sede do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), em Brasília. Convocado pelo presidente do Grupo de Trabalho sobre o novo CPC, conselheiro
Gustavo Tadeu Alkmim, o evento serviu para a apresentação de sugestões de mudanças ao texto-base que o CNJ
elaborou para subsidiar futuras resoluções que normatizarão a escolha dos peritos judiciais, a atuação desses
profissionais e a remuneração pelos serviços que prestarem, entre outras questões.

Várias manifestações se referiram ao cadastro a ser instituído pelos tribunais, o Cadastro Eletrônico de Peritos
e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC), previsto na minuta de resolução proposta pelo Grupo de Trabalho do
Novo CPC. De acordo com o artigo 156 da Lei 13.105/2015, os tribunais listarão no cadastro os profissionais
“legalmente habilitados” para assistir o juiz em uma decisão que dependa de “conhecimento técnico ou
científico”. O cadastro será formado a partir de consulta pública, além de “consulta direta a universidades, a
conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil”, para a
indicação de profissionais e órgãos técnicos interessados.

O presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia (Ibape), Frederico Correia Lima
Coelho, propôs que “órgãos e entidades de classe”, inclusive o Ibape, também sejam consultados para a
formação do cadastro. “No plano nacional, nas áreas de engenharia e arquitetura, o Ibape já tem um amplo
conjunto de informações qualitativas sobre seus peritos, como endereço, mini-currículo, entre outras.
Entendemos que a consulta a entidades de classe facilitaria muito a viabilização desse cadastro”, afirmou.

Representando a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Piauí,
Thiago Brandão de Almeida, sugeriu que o CPTEC seja centralizado na estrutura do CNJ. “A exemplo do
Cadastro Nacional de Adoção, sugere-se que, mesmo havendo ferramentas isoladas nos tribunais, o CPTEC
possa ser centralizado no CNJ, no sentido de se eliminar inconsistências provenientes da duplicidade nos dados
alimentados em diferentes bases e a perspectiva de um acesso centralizado de informações por parte de
usuários internos e externos que necessitem desse tipo de informação”, disse.

Requisitos – Oradores divergiram em relação à necessidade de se exigir formação, idade e experiência
profissional dos peritos. Trata-se de requisitos essenciais para a formação do CPTEC, segundo o representante
do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Paulo Henrique dos Santos Lucon, que defendeu que o CNJ exija
que os tribunais brasileiros demandem dos profissionais interessados em fazer parte do CPTEC provas de seu
histórico acadêmico, atuação profissional e área de atuação. “Se o exercício da profissão exigir registro junto a
órgão de classe, deverão ser apresentados todos os registros que o interessado possuir junto a essa entidade.
Esse dispositivo exigirá, portanto, a apresentação de documentos que atestem especialidade e experiência do
profissional”, disse Lucon.

O representante da Associação dos Advogados de São Paulo, Ricardo de Carvalho Aprigliano, não vê
necessidade do requisito. “Não concordamos com a observação que foi feita das tribunas anteriormente no
sentido de que se deva restringir a atuação de peritos por tempo de atuação profissional ou por idade. Conheço



extraordinários profissionais recém-formados e conheço péssimos profissionais com muito tempo de profissão.
Idade e tempo de formatura não são requisitos de competência, para mim”, afirmou.

Acompanhamento – A representante do Conselho Federal de Contabilidade, Sandra Maria Batista, defendeu a
necessidade de o cadastro permitir ao juiz acesso a informações funcionais dos peritos, sempre que necessário.
“Seguindo o espírito do CPC no seu artigo 156, parágrafo 3º, nossas sugestões também preveem o
acompanhamento pelos tribunais, tanto na formação quanto na manutenção do cadastro, da vida profissional
dos peritos, para não termos a nomeação de um perito com registro profissional baixado ou suspenso ou
qualquer outro impedimento ético para o exercício da profissão”, disse.

Honorários – Quanto ao tema “honorários periciais”, todos os participantes concordaram com a valorização
adequada da atuação profissional dos peritos. De acordo com o diretor da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP), José Rogério Cruz e Tucci, a minuta de resolução apresentada pelo Grupo de Trabalho
sobre o tema deveria ser mais “arrojada”, pois há muitas distorções em relação à fixação dos honorários, muitas
vezes “incondizente” com o trabalho do profissional. “A tabela de honorários periciais também precisa trazer o
mínimo condizente com a importante atividade dos peritos”, disse o professor Tucci.

Segundo o Presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, a gratuidade
judicial é “louvável”, mas implica gastos, inclusive em relação aos peritos. “Quem recebe a gratuidade de
Justiça supostamente não pode pagar custas, mas se supõe que o Estado tenha condições de deixar de receber
essas despesas judiciais, como pagar advogados dativos ou defensores públicos. Supõe-se também que os
peritos são profissionais liberais, que não recebem outra remuneração que não os seus honorários profissionais,
e não têm condições de fazer uma perícia com valores muito baixos. Temos de resolver essa questão algum
dia”, afirmou Gomes.

Debate – A audiência pública foi realizada para democratizar o debate sobre a regulamentação de certos temas,
de acordo com a nova orientação do CPC, com autoridades, representantes de órgãos públicos, entidades da
sociedade civil, acadêmicos e especialistas com experiência reconhecida. A ideia é subsidiar as futuras
resoluções do CNJ com esclarecimentos técnicos, científicos, administrativos, gerenciais, políticos, econômicos
e jurídicos sobre os seguintes blocos temáticos: comunicações processuais e Diário da Justiça Eletrônico; leilão
eletrônico; demandas repetitivas; atualização financeira, além da atividade dos peritos e dos honorários
periciais.
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Judiciário alcança 132% da meta fixada para combate à corrupção no RN

O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte (RN) obteve índice de 132,2% de cumprimento da Meta 4 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê o julgamento de ao menos 70% dos processos de improbidade
administrativa e de crimes contra a administração pública distribuídos até o final de 2012. O índice alcançado é
relativo a 2015 e coloca o estado como o terceiro maior percentual no Nordeste. Considerados os índices
obtidos pelos demais tribunais da região, na segunda instância o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
(TJRN) ficou atrás dos tribunais do Maranhão (TJMA), com 142,86%, e de Pernambuco (TJPE), com 134%.

Em 2015, os desembargadores do Tribunal de Justiça potiguar julgaram 53 processos de improbidade e 71
ações penais de crimes contra a administração pública, um total de 124 feitos. Em 2014, os magistrados
decidiram 108 processos — 48 sobre improbidade administrativa e 60 sobre crimes contra a administração
pública.

Práticas lesivas - A meta de combate à corrupção foi criada inicialmente durante o 6º Encontro Nacional do
Judiciário, em 2012. Ela evidenciou a necessidade de priorizar o processo e julgamento de ações relativas a
práticas lesivas ao patrimônio público e aos princípios da administração pública
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Liminar determina a contratação de delegado para Joselândia e São José dos Basílios

Foi concedida liminar em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) que obriga o
Estado a prover os cargos de delegado de polícia, investigador de polícia e escrivão de polícia nos municípios de
Joselândia e São José dos Basílios. A liminar foi concedida pelo juiz titular da comarca de Joselândia, Bernardo
de Melo Freire, que determinou que a Secretaria de Estado de Segurança Pública, no prazo máximo de 60 dias,
designe delegados, investigadores e escrivães suficientes, por meio lotação, remoção, transferência, inclusive,
expedição de ordem de missão, nomeação ou qualquer outra forma legal e constitucional de investidura.
Conforme a decisão do juiz, os dois municípios devem passar a dispor, cada um, de no 12/05/2016 Liminar
determina a contratação de delegado para Joselândia e São José dos Basílios | Difusora
http://www.idifusora.com.br/2016/05/12/liminar¬determina¬a¬contratacao¬de¬delegado¬para-joselandia¬e¬
sao¬jose¬dos¬basilios/ 2/2 mínimo um delegado de polícia, três investigadores de polícia e um escrivão, até
que sejam garantidos, em definitivo, ocupantes para os respectivos cargos por concurso público. Com
informações do Portal do Poder Judiciário do Maranhão
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Alvarás para a participação de crianças em apresentações juninas podem ser solicitados no dia 16
12 maio, 2016

Tem início na próxima segundafeira (16) o prazo para a entrega de requerimentos com a
solicitação de alvarás para a participação de crianças e adolescentes em eventos,
brincadeiras, danças ou grupos folclóricos no período junino. O encerramento do prazo se dá
no dia 27.
Os requerimentos devem ser entregues na Divisão de Proteção Integral – DPI da Vara da
Infância, no horário das 8h às 18h. A entrega dos alvarás acontece no mesmo local e
horário, no período de 30 de maio a 03 de junho.
Entre os documentos exigidos para a solicitação, estão a carteira de identidade e
comprovante de residência do requerente (se pessoa física), ata de constituição e estatuto
da instituição (pessoa jurídica), relação das crianças participantes com respectiva data de
nascimento, autorização de pai, mãe ou responsável pelo menor e carteira de identidade ou
registro de nascimento do mesmo.
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Passeio ciclístico em Imperatriz promove o combate ao abuso e exploração sexual de crianças de
adolescentes
11 maio, 2016

No domingo (22) será promovido, pela Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz, um
passeio ciclístico que tem por objetivo o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes.
A concentração acontece a partir das 7h, em frente ao Fórum de Justiça da Comarca,
localizado no Centro. Em sua terceira edição, a iniciativa será capitaneada pelo titular da
Vara da Infância, juiz Delvan Tavares e percorrerá as principais ruas do centro da cidade,
além de grandes bairros de Imperatriz.
Além de distribuição de água mineral, o passeio conta ainda com a entrega de camisas
alusivas ao evento a serem entregues a todos os participantes, que também serão
contemplados com um café da manhã, como encerramento da programação do evento.
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O juiz titular da comarca de Joselândia, Bernardo de Melo Freire concedeu liminar em ação civil pública,
proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) para obrigar o Estado do Maranhão a prover os cargos de
delegado de polícia, investigador de polícia e escrivão de polícia nos municípios de Joselândia e São José dos
Basílios.

O magistrado determinou que o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no prazo
máximo de 60 dias, designe delegados, investigadores e escrivães suficientes, por meio lotação, remoção,
transferência, inclusive, expedição de ordem de missão, nomeação ou qualquer outra forma legal e
constitucional de investidura.

Conforme a decisão do juiz, os dois municípios devem passar a dispor, cada um, de, no mínimo, um delegado de
polícia, três investigadores de polícia e um escrivão, até o provimento definitivo dos respectivos cargos por
concurso público.

CAOS – Segundo a ação do MPE, é publica e notória a situação caótica da segurança pública na comarca de
Joselândia, e do termo judiciário de São José dos Basílios, com  precário quadro da segurança pública, tendo em
vista que índice de violência e criminalidade segue em crescimento acelerado e desproporcional ao
desenvolvimento e crescimento da populacional estes municípios.

Consta que os inquéritos policiais, boletins de ocorrência, relatórios policiais e demais diligências exercidas
pela polícia civil demoram muito e contribui com a insegurança e o alto índice de impunidade, por ser
impossível prestar um serviço de qualidade mínima com o quadro de servidores disponíveis diante do
contingente populacional dos municípios de Joselândia e São José dos Basílios, com 24 mil habitantes, conforme
informações do IBGE.

Segundo as informações prestadas, o efetivo policial de Joselândia e São José dos Basílios se resume a apenas a
dois servidores, um delegado de polícia e um investigador de polícia, que atuam no limite das suas
possibilidades físicas e psicológicas e que, no regular desenvolvimento de suas atribuições, ficam na
dependência do apoio de funcionários do município e de efetivos da Policia Militar.

Tais fatos demonstram uma situação inadmissível de descaso e de ausência de Segurança Pública, vez que uma
população de quase 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes convive em situação constante de temor, pavor,
insegurança, e em evidente ameaça à paz social, tudo, por omissão do Estado do Maranhão.



Por fim, sustenta que a carência de policiais implica na falta de policiamento ostensivo, de investigações
policiais adequadas, com reflexos na falta de  registro de ocorrências pela população, por descrédito na polícia,
e na impossibilidade de elucidação dos crimes notificados, pela não instauração de inquéritos policiais e na
deficiência da investigação criminal, aumentando, consequentemente, a impunidade e a criminalidade.
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Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) declararam a inconstitucionalidade de artigos
da Lei Municipal n° 01/2013, do Município de Santa Filomena, que autorizava o acesso a cargos públicos sem a
necessidade de prévio concurso público. O julgamento aconteceu na Sessão Plenária Jurisdicional dessa
quarta-feira (11).

O julgamento aconteceu na Sessão Plenária
Jurisdicional do TJMA (Foto: Ribamar
Pinheiro)

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da
Lei Municipal que tratavam da contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.

A norma considerava casos de interesse público excepcional a admissão de professores do ensino infantil e
fundamental; profissionais de saúde, de obras e serviços de engenharia, de atividades de vigilância e inspeção
relacionadas ao comércio agropecuário, de vigilância do patrimônio público e de serviços de assistência social.

Para o MPMA, a norma seria inconstitucional por criar e estabelecer a quantidade de cargos a serem lotados,
prevendo futura e eventual necessidade, o que contrariaria os critérios de excepcionalidade, previstos na
Constituição Federal e Estadual, além de não estabelecer as regras de identificação do que seria considerado
excepcional, incluindo atividades de caráter contínuo e permanente.

O relator da ação - desembargador Antonio Guerreiro Júnior - acatou os argumentos do MPMA, destacando
que a Constituição Estadual e a Constituição Federal determinam que a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo as exceções
previstas em lei, entre as quais a contratação para atender à necessidade transitória de interesse público,
somente caracterizada quando se mostrar incompatível ou inexequível a seleção por meio de concurso.

Para o magistrado, a Lei Municipal não observou os requisitos legais ao estabelecer como excepcionais,
situações que não apresentam qualquer urgência a justificar a contratação sem concurso, como no caso de
professores.

"Ainda que os serviços apontados sejam de natureza essencial, compete à Administração Pública Municipal se
organizar para prover os cargos necessários pela via do concurso público, na medida em que são de execução
continuada e permanente", avaliou.



O magistrado elencou julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais, que julgaram
inconstitucionais leis que tratavam de contratação temporária para serviços nas áreas de educação, saúde,
assistência jurídica e serviços técnicos.
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Em júri promovido nessa quarta-feira, 10, pela Comarca de Pio XII, o motorista João Antonio dos Santos, que
atropelou e matou Welida Marques da Silva, foi condenado a 3 anos e três meses de detenção e suspensão da
carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, fato ocorrido no dia 12 de julho de 2011, por volta das 9h,
nas proximidades do km 296 (entrada do município de Pio XII. Segundo a acusação, o motorista trafegava na
rodovia dirigindo veículo próprio e fazendo manobras arriscadas quando atropelou a vítima, que se encontrava
no acostamento. Presidiu o julgamento o juiz Raphael Leite Guedes, titular da Comarca de Pio XII.

Consta da sentença do magistrado que, "por não ultrapassar 04 (quatro) anos, a pena deve ser cumprida em
regime aberto, na Comarca de Nova Granada (SP) onde o réu reside, ou na comarca mais próxima à residência
atual do réu, caso não exista Poder Judiciário na primeira". Ainda segundo a sentença, aos sábados e domingos,
o acusado deve permanecer por cinco horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado
(Limitação de Fim de Semana).

Consta ainda da sentença a determinação do magistrado para que sejam notificados o Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN e o órgão de trânsito do Estado da expedição da carteira de habilitação do acusado e da
sua residência para proceder à suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor por 02 (dois)
anos.

Trânsito em julgado – Segundo informações do juiz, o Ministério Público e a defesa do acusado renunciaram ao
prazo recursal, ocorrendo o imediato trânsito em julgado da sentença.

O julgamento do motorista estava inicialmente designado para o dia 02 de fevereiro, tendo sido redesignado
para o dia 10 de maio em razão do pedido de exoneração do então promotor titular da Comarca.
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O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, indeferiu o pedido do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) para suspensão e manteve o processo
de licitação do transporte público na capital maranhense, que ocorre nesta manhã de quinta-feira (12). A
audiência informal durou cerca de 1h30, e o parecer final ficou para a madrugada. Na audiência, estiveram
presentes advogados do SET e da Prefeitura de São Luís.

Juiz mantém processo de licitação do transporte público em São Luís

O juiz Douglas de Melo Martins afirmou que achou 'conveniente' manter o processo de licitação já que não
houve tempo suficiente para a ré, a Prefeitura de São Luís, de reunir os argumentos necessários para sua
defesa, uma vez que o processo foi iniciado há aproximadamente de 45 dias, mas o SET ingressou com o pedido
às vésperas do processo.

"Não vi nenhum argumento em que as empresas provem a necessidade de suspensão imediata do processo ou
que haja prejuízo para as empresas. Há argumentos plausíveis, mas sem provas. Não estou dizendo com isso
que o município tenha razão", disse.

O SET havia ingressado com pedido de tutela antecipada na Justiça para suspender imediatamente a licitação
do transporte público da capital maranhense por possuir supostas irregularidades.

O sindicato alegou que o processo apresenta falhas, como falta de uma planilha para a apresentação dos custos
e entre outros problemas apontados. A prefeitura alega que as concorrentes de outros Estados não
questionaram o edital, apenas as empresas locais, e divulgou respostas para as quase 100 perguntas enviadas
pelas empresas para a Central Permanente de Licitação (CPL).
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O juiz titular da comarca de Cururupu, Douglas Lima da Guia, determinou a instalação da tornozeleira
eletrônica no acusado Carlos Eugênio Pinto e a entrega do botão do pânico à vítima de violência doméstica
Roseane Souza Oliveira. A decisão foi determinada através da concessão de medida protetiva.

O caso teve grande repercussão na cidade de Cururupu. O acusado foi preso em flagrante quando atacava a
vítima no meio da rua. Na decisão o juiz Douglas da Guia concedeu liberdade ao acusado, mas estabeleceu
condições como a distância mínima de 200 metros da ofendida e a proibição de qualquer contato com Roseane
Oliveira.

O magistrado determinou ainda, em caso de descumprimento das medidas, a revogação da liberdade provisória
do acusado. Para a vítima, as medidas impostas em juízo ao acusado lhe proporcionaram uma sensação de
segurança. Ela elogiou ainda, o trabalho rápido e eficaz da Polícia e da Justiça.

BOTÃO DO PÂNICO – trata-se de um dispositivo móvel, contendo GPS (Sistema de Posicionamento Global),
semelhante a um aparelho celular que emite um sinal sonoro sempre que é ultrapassada a distância mínima de
200 metros permitida entre o agressor e vítima. O equipamento foi entregue pelo Centro de Monitoramento
Eletrônico de Presos (CEMEP) pertencente à Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária.

POSTLINK%%
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A Regularização Fundiária de Tutóia foi o tema de reunião ocorrida nessa quarta-feira (11), entre o juiz Rodrigo
Terças, titular da Comarca, e representantes do Instittuto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA,
órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF). Além do magistrado e de técnicos do
ITERMA, o encontro, que aconteceu no Fórum da unidade, contou com a presença de representantes do
Cartório do Primeiro Ofício e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tutóia.

Durante a reunião, os representantes do ITERMA apresentaram aos presentes a minuta da instrução normativa
que estabelece o plano de regularização fundiária dos imóveis onde funcionam os estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços localizados no perímetro urbano do município. Técnicos do órgão informaram ainda
que já foram liberados recursos do Estado para a primeira etapa da regularização. O inicio dos trabalhos está
previsto para o próximo dia 17. O prazo para a conclusão da regularização e entrega dos títulos de registro aos
proprietários é de no máximo (05) cinco meses.

Segundo o ITERMA, 23 associações do Município já receberam títulos de doação de terra.

Emprego e renda – Na avaliação do juiz Rodrigo Terças, a reunião foi proveitosa. O magistrado destaca o
interesse comum das instituições e do Governo do Estado em resolver o mais breve possível a problemática
fundiária do município. "Através do diálogo, percebo que a solução para a questão fundiária se apresenta cada
vez mais concreta. Essa primeira etapa envolve a parte comercial do município que busca regularização para
atrair investimentos e, com isso, gerar mais emprego e renda para a população tutoiense", ressalta Terças.

O post Poder Judiciário de Tutóia e Iterma discutem questão fundiária na Comarca apareceu primeiro em O
Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/poder-judiciario-de-tutoia-e-iterma-discutem-questao-fundiaria-na-comarca/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
12/05/2016 - SITE O QUARTO PODER 
POSITIVA
Poder Judiciário de Tutóia e Iterma discutem questão fundiária na Comarca

Pag.: 44

Poder Judiciário de Tutóia e Iterma discutem
questão fundiária na Comarca

A Regularização Fundiária de Tutóia foi o tema de reunião ocorrida nessa quarta-feira (11), entre o juiz Rodrigo
Terças, titular da Comarca, e representantes do Instittuto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA,
órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF). Além do magistrado e de técnicos do
ITERMA, o encontro, que aconteceu no Fórum da unidade, contou com a presença de representantes do
Cartório do Primeiro Ofício e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tutóia.

Durante a reunião, os representantes do ITERMA apresentaram aos presentes a minuta da instrução normativa
que estabelece o plano de regularização fundiária dos imóveis onde funcionam os estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços localizados no perímetro urbano do município. Técnicos do órgão informaram ainda
que já foram liberados recursos do Estado para a primeira etapa da regularização. O inicio dos trabalhos está
previsto para o próximo dia 17. O prazo para a conclusão da regularização e entrega dos títulos de registro aos
proprietários é de no máximo (05) cinco meses.

Segundo o ITERMA, 23 associações do Município já receberam títulos de doação de terra.

Emprego e renda – Na avaliação do juiz Rodrigo Terças, a reunião foi proveitosa. O magistrado destaca o
interesse comum das instituições e do Governo do Estado em resolver o mais breve possível a problemática
fundiária do município. “Através do diálogo, percebo que a solução para a questão fundiária se apresenta cada
vez mais concreta. Essa primeira etapa envolve a parte comercial do município que busca regularização para
atrair investimentos e, com isso, gerar mais emprego e renda para a população tutoiense”, ressalta Terças.
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A Corregedoria Geral da Justiça reativou o "Projeto Jurado Voluntário", instituído em 2008, para recrutar a
participação de pessoas da comunidade, com notória idoneidade, interessadas em participar das decisões da
Justiça criminal, por meio do Tribunal do Júri. Pelo projeto, os jurados podem participar do julgamento dos
crimes dolosos contra vida, consumados ou tentados, ou qualquer outro crime que tenha conexão com um crime
doloso contra a vida, nas sessões do Tribunal do Júri.

"Com a reativação desse projeto, a Corregedoria objetiva auxiliar os juízes na formação da lista de jurados para
compor o Conselho de Sentença nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri", explica a desembargadora
Anildes Cruz, corregedora geral da Justiça.

Para participar, os interessados devem atender às seguintes condições: ser cidadão brasileiro, maior de 18 anos;
ter notória idoneidade; residir na comarca onde pretende atuar como jurado; estar em pleno gozo dos direitos
políticos (ser eleitor) e não ter sido processado criminalmente.

Além de prestar um serviço público relevante, o voluntário tem algumas vantagens, como a preferência, em
igualdade de condições, nas concorrências públicas; folga no trabalho no dia do comparecimento ao julgamento;
benefícios acadêmicos (segundo a instituição de ensino conveniada) e direito à cela especial em caso de prisão.

Para participar, basta acessar o endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na internet
(http://www.tjma.jus.br/cgj), clicar no formulário disponível na página do projeto especial "Jurado Voluntário", e
fazer a inscrição, gratuitamente.

Os dados serão remetidos à Divisão de Projetos da CGJ, que está responsável pela triagem dos voluntários e
remessa das informações às unidades judiciais de competência criminal. "Por determinação da corregedora
Anildes Cruz, a divisão tem focado no aperfeiçoamento ou reativação dos projetos de alcance social e
impulsionamento processual", explicou Nísia Seguins, responsável pelo setor.

Para o juiz Gladiston Cutrim, coordenador de Planejamento Estratégico da CGJ, a reativação do projeto Jurado
Voluntário cumpre a Meta 1, que visa à ampliação do acesso à Justiça, alinhada à estratégia do Poder Judiciário
do Maranhão.

JÚRI – O Tribunal do Júri tem a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida (crimes praticados com
intenção de eliminar a vida de uma pessoa). É composto por um juiz de direito, que é o presidente, e por 25

http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/648/publicacao/12668


jurados sorteados dentre os alistados, sete dos quais constituem o Conselho de Sentença em cada sessão de
julgamento.

O post Corregedoria seleciona voluntários para participar das sessões do Tribunal do Júri apareceu primeiro em
O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/corregedoria-seleciona-voluntarios-para-participar-das-sessoes-do-tribunal-do-juri/
http://www.oquartopoder.com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
12/05/2016 - SITE O QUARTO PODER 
POSITIVA
Motorista que atropelou e matou mulher em Pio XII é condenado em júri

Pag.: 46

Motorista que atropelou e matou mulher em Pio
XII é condenado em júri

12/05/2016 15:11:23

 

Em júri promovido nessa quarta-feira, 10, pela Comarca de Pio XII, o motorista João Antonio dos Santos, que
atropelou e matou Welida Marques da Silva, foi condenado a 3 anos e três meses de detenção e suspensão da
carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, fato ocorrido no dia 12 de julho de 2011, por volta das 9h,
nas proximidades do km 296 (entrada do município de Pio XII. Segundo a acusação, o motorista trafegava na
rodovia dirigindo veículo próprio e fazendo manobras arriscadas quando atropelou a vítima, que se encontrava
no acostamento. Presidiu o julgamento o juiz Raphael Leite Guedes, titular da Comarca de Pio XII.

Consta da sentença do magistrado que, "por não ultrapassar 04 (quatro) anos, a pena deve ser cumprida em
regime aberto, na Comarca de Nova Granada (SP) onde o réu reside, ou na comarca mais próxima à residência
atual do réu, caso não exista Poder Judiciário na primeira". Ainda segundo a sentença, aos sábados e domingos,
o acusado deve permanecer por cinco horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado
(Limitação de Fim de Semana).

Consta ainda da sentença a determinação do magistrado para que sejam notificados o Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN e o órgão de trânsito do Estado da expedição da carteira de habilitação do acusado e da
sua residência para proceder à suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor por 02 (dois)
anos.

Trânsito em julgado – Segundo informações do juiz, o Ministério Público e a defesa do acusado renunciaram ao
prazo recursal, ocorrendo o imediato trânsito em julgado da sentença.

O julgamento do motorista estava inicialmente designado para o dia 02 de fevereiro, tendo sidoredesignado
para o dia 10 de maio em razão do pedido de exoneração do então promotor titular da Comarca.

O post Motorista que atropelou e matou mulher em Pio XII é condenado em júri apareceu primeiro em O Quarto
Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/motorista-que-atropelou-e-matou-mulher-em-pio-xii-e-condenado-em-juri/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com
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A Corregedoria Geral da Justiça reativou o “Projeto Jurado Voluntário”, instituído em 2008, para recrutar a
participação de pessoas da comunidade, com notória idoneidade, interessadas em participar das decisões da
Justiça criminal, por meio do Tribunal do Júri. Pelo projeto, os jurados podem participar do julgamento dos
crimes dolosos contra vida, consumados ou tentados, ou qualquer outro crime que tenha conexão com um crime
doloso contra a vida, nas sessões do Tribunal do Júri.

“Com a reativação desse projeto, a Corregedoria objetiva auxiliar os juízes na formação da lista de jurados para
compor o Conselho de Sentença nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri”, explica a desembargadora
Anildes Cruz, corregedora geral da Justiça.

Para participar, os interessados devem atender às seguintes condições: ser cidadão brasileiro, maior de 18 anos;
ter notória idoneidade; residir na comarca onde pretende atuar como jurado; estar em pleno gozo dos direitos
políticos (ser eleitor) e não ter sido processado criminalmente.

Além de prestar um serviço público relevante, o voluntário tem algumas vantagens, como a preferência, em
igualdade de condições, nas concorrências públicas; folga no trabalho no dia do comparecimento ao julgamento;
benefícios acadêmicos (segundo a instituição de ensino conveniada) e direito à cela especial em caso de prisão.

Para participar, basta acessar o endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na internet
(http://www.tjma.jus.br/cgj), clicar no formulário disponível na página do projeto especial “Jurado Voluntário”, e
fazer a inscrição, gratuitamente.

Os dados serão remetidos à Divisão de Projetos da CGJ, que está responsável pela triagem dos voluntários e
remessa das informações às unidades judiciais de competência criminal. “Por determinação da corregedora
Anildes Cruz, a divisão tem focado no aperfeiçoamento ou reativação dos projetos de alcance social e
impulsionamento processual”, explicou Nísia Seguins, responsável pelo setor.

Para o juiz Gladiston Cutrim, coordenador de Planejamento Estratégico da CGJ, a reativação do projeto Jurado
Voluntário cumpre a Meta 1, que visa à ampliação do acesso à Justiça, alinhada à estratégia do Poder Judiciário
do Maranhão.

JÚRI – O Tribunal do Júri tem a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida (crimes praticados com
intenção de eliminar a vida de uma pessoa). É composto por um juiz de direito, que é o presidente, e por 25
jurados sorteados dentre os alistados, sete dos quais constituem o Conselho de Sentença em cada sessão de
julgamento.
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Em júri promovido nessa quarta-feira, 10, pela Comarca de Pio XII, o motorista João Antonio dos Santos, que
atropelou e matou Welida Marques da Silva, foi condenado a 3 anos e três meses de detenção e suspensão da
carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, fato ocorrido no dia 12 de julho de 2011, por volta das 9h,
nas proximidades do km 296 (entrada do município de Pio XII. Segundo a acusação, o motorista trafegava na
rodovia dirigindo veículo próprio e fazendo manobras arriscadas quando atropelou a vítima, que se encontrava
no acostamento. Presidiu o julgamento o juiz Raphael Leite Guedes, titular da Comarca de Pio XII.

Consta da sentença do magistrado que, “por não ultrapassar 04 (quatro) anos, a pena deve ser cumprida em
regime aberto, na Comarca de Nova Granada (SP) onde o réu reside, ou na comarca mais próxima à residência
atual do réu, caso não exista Poder Judiciário na primeira”. Ainda segundo a sentença, aos sábados e domingos,
o acusado deve permanecer por cinco horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado
(Limitação de Fim de Semana).

Consta ainda da sentença a determinação do magistrado para que sejam notificados o Conselho Nacional de
Trânsito – CONTRAN e o órgão de trânsito do Estado da expedição da carteira de habilitação do acusado e da
sua residência para proceder à suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor por 02 (dois)
anos.

Trânsito em julgado – Segundo informações do juiz, o Ministério Público e a defesa do acusado renunciaram ao
prazo recursal, ocorrendo o imediato trânsito em julgado da sentença.

O julgamento do motorista estava inicialmente designado para o dia 02 de fevereiro, tendo sidoredesignado
para o dia 10 de maio em razão do pedido de exoneração do então promotor titular da Comarca.
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O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins, determinou que
seja mantida a realização do processo licitatório do sistema de transporte coletivo de São Luís, marcado para
ocorrer na manhã desta quinta-feira (12). O magistrado indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência feito
pelo Sindicato das Empresas de Transporte (SET).

O sindicato solicitou a suspensão imediata da concorrência pública a ser realizada pela Prefeitura de São Luís,
alegando supostas irregularidades no edital de licitação, bem como no processo legislativo que culminou com a
edição da Lei Complementar nº 05/2015, que serviu de base para o edital.

Antes de decidir sobre o pedido de urgência, Douglas de Melo Martins designou, informalmente, em seu
gabinete, no Fórum Des. Sarney Costa, reunião, às 18h de ontem (11), quando ouviu os representantes do SET
e do Município de São Luís. “Dos elementos constantes dos autos, bem como da reunião informal, colhi que,
neste momento processual, o Sindicato autor não trouxe aos autos elementos capazes de convencer este Juízo
sobre a plausibilidade de suas alegações”.

O próprio sindicato afirmou que não possui meios de provar os vícios apontados, tendo em vista que a Câmara
Municipal de São Luís não forneceu ao SET cópia do processo de elaboração da lei complementar nº 05/2015.

O sindicato também alegou que a licitação deveria ser suspensa, tendo em vista que o Município de São Luís,
somente no dia 29/04/2016, publicou errata alterando item do projeto básico referente à frota total dos lotes a
serem licitados. Em sua decisão, juiz destacou que esse fundamento também não subsiste, pois a errata tratou
de corrigir mero erro material, uma vez que não modificou a quantidade de veículos que devem compor a frota.

O magistrado destacou também que somente agora o SET  alegou as supostas falhas no procedimento
legislativo, muito embora os representantes das empresas tenham constatado esses vícios há 5 meses, pois
estavam na sessão do dia 02.12.2015, quando foi colocado em votação o Projeto de Lei n.º 141/2015, que deu
origem à Lei Complementar n.º 05/2015.

Douglas Martins afirma que não haverá prejuízo para o sindicato autor, se a análise do pedido for feita apenas
quando do julgamento do mérito da demanda principal a ser ajuizada, e após o necessário contraditório do
Município de São Luís. O magistrado ressalta, ainda, que o fato de o SET, apenas agora, ter ajuizado o pedido
de suspensão da licitação reforça o entendimento de inexistência de perigo da demora da decisão, o que
recomenda o indeferimento da medida liminar requerida.

Inicialmente o pedido de liminar foi distribuído à 4ª Vara da Fazenda Pública e na última quarta-feira (11),
remetido à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que tem competência  para o processamento e julgamento do
feito, sempre que a pretensão jurídica deduzida pelo autor dirigir-se à defesa de interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.


