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Desembargador José de Ribamar Castro declara que a contratação da BR Construções pelo Detran é
legal

O desembargador José de Ribamar Castro, do Tribunal de Justiça do Maranhão, declarou na manhã desta
sexta-feira (17) a legalidade da contratação realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão
(Detran-MA) da BR Construções para fornecimento de mão de obra especializada ao órgão. O contrato da
empresa foi firmado após acordo com o Ministério Público do Trabalho, foi realizada a locação de mão-de-obra
temporária com novo contrato emergencial, cujo vencedor do processo foi a empresa BR Construções. Na
decisão desta sexta, o desembargador destaca a autorização junto ao MPT da contratação emergencial e
transitória para a manutenção dos serviços do Detran-MA e dos Ciretrans junto à comunidade.

“Deve ser destacada a existência de acordo judicial em que o Ministério Público do Trabalho, através da
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, autorizou o agravante a realizar contratação emergencial de
outra empresa, em caráter excepcional, para fornecimento de pessoal suficiente para o bom funcionamento do
Detran-MA”, diz o magistrado. Desde o início de 2015, com a mudança de administração, o Detran já convocou
159 concursados que aguardavam a nomeação pelo Governo do Estado para atuar no serviço público.

Observando o cumprimento do acordo do Poder Executivo Estadual com o MPT, o desembargador reiterou que
“a contratação emergencial da BR Construções, Comércio e Serviços Ltda pelo Detran-MA não se deu de forma
deliberada, com a mera intenção de burlar o princípio do concurso público, eis que se trata de uma das medidas
permitidas inclusive por um órgão fiscalizatório das relações de trabalho, até a resolução efetiva desse
problema que acomete o Detran-MA”.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DERRUBA LIMINAR QUE SUSPENDIA CONTRATO DO DETRAN

Decisão tomada pelo Tribunal de Justiça afirma que contrato feito pelo Detran está dentro da legalidade
Decisão concedida na manhã desta sexta-feira, (17)  pelo desembargador José de Ribamar Castro derrubou a
liminar deferida  pelo juiz Clésio Cunha,   da Vara de Interesses Difusos e Coletivos  que havia suspendido o
contrato do Detran( Departamento Estadual de Trânsito) com a empresa BR Construções ltda.  O
desembargador José de Ribamar Castro decidiu por atender ao pedido de  efeito suspensivo à liminar, proferida
em primeira instância, após apreciar Agravo Instrumento ajuizado pelo governo do Estado.

O desembargador justificou sua decisão ressaltando o acordo feito entre a nova administração do Detran-MA
com o Ministério Público do Trabalho(MPT) no qual a autarquia se comprometeu a realizar contratação
emergência de empresa destinada a contratação de mão de obra, e assim evitar a descontinuidade dos serviços
prestados à população.

A decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão   ressalta a ocorrência deste acordo. “Deve ser destacada a
existência de acordo judicial em que o Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria Regional do
Trabalho da 16ª Região, autorizou o agravante a realizar contratação emergencial de outra empresa, em
caráter excepcional, para fornecimento de pessoal suficiente para o bom funcionamento do Detran-MA”, diz o
magistrado

O magistrado acrescentou ainda que a contratação emergencial da BR Construções, Comércio e Serviços Ltda
pelo Detran-MA não se deu de forma deliberada, com a mera intenção de burlar o princípio do concurso
público,mas se trata de “medidas permitidas inclusive por um órgão fiscalizatório das relações de trabalho”.
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PARA JUSTIÇA DO MA, LICITAÇÃO NA SAÚDE FOI LEGAL

A Justiça do Maranhão reconheceu a legalidade da licitação promovida pelo governo Flávio Dino para escolha das entidades responsáveis pela gestão hospitalar
da rede estadual, desmontando de vez a liminar da deputada Andrea Murad (PMDB); "Embora seja bastante recomendável a instauração desse procedimento –
que privilegia os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade -, não há como exigir que os gestores públicos promovam licitação para
selecionar Oscips, visto que o ordenamento jurídico não traz esse tipo de mandamento", destacou o juiz Clésio Cunha em sua decisão

17 DE ABRIL DE 2015 ÀS 15:17

Blog Marrapá - A Justiça do Maranhão reconheceu a legalidade da licitação promovida pelo governo Flávio Dino
para escolha das entidades responsáveis pela gestão hospitalar da rede estadual, desmontando de vez a ação
orquestrada pelas famílias Sarney, Leite e Murad com o objetivo de promover o caos na saúde estadual.

"Embora seja bastante recomendável a instauração desse procedimento – que privilegia os princípios
constitucionais da moralidade e da impessoalidade -, não há como exigir que os gestores públicos promovam
licitação para selecionar Oscips, visto que o ordenamento jurídico não traz esse tipo de mandamento", destacou
o juiz Clésio Cunha em sua decisão.

Nos cinco anos em que comandou a Secretaria de Saúde, Ricardo Murad nunca realizou uma licitação sequer
para a escolha de Oscips, apesar das constantes recomendações do Tribunal de Contas do Estado para que
fossem realizados concursos de projetos para a área.

Em pouco mais de três meses, o governo Flávio Dino acabou com os abusos e privilégios da máfia chefiada pelo
cunhado megalomaníaco de Roseana Sarney, com a realização de um processo transparente para a contratar
novas empresas, garantindo, assim, uma economia de cerca de 30% nos gastos públicos e a prestação de
serviços médicos com mais qualidade.


