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Miranda do Norte: portaria disciplina a presença de crianças e adolescentes no Carnaval 2017

Portaria expedida pela Juíza da 3ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim com competência para a infância e a
adolescência disciplina e regulamenta a participação de crianças e adolescentes em eventos carnavalescos na
comarca, que engloba os municípios de Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte. 

 O documento ressalta que não será permitida a presença de crianças (menores de 12 anos de idade),
desacompanhadas dos pais, responsáveis legais, ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau,
comprovado documentalmente o parentesco, em festas, bailes, blocos, escolas de samba, e quaisquer outras
aglomerações durante o período de carnaval, inclusive festa de pré-carnaval.

As permissões acima não impedem a intervenção dos órgãos de proteção caso se verifique algum ato de
negligência, exploração, exposição indevida, ou violência contra crianças ou adolescentes, inclusive praticadas
pelos próprios pais ou responsável.

“É proibida a venda de bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes podem causar dependência física ou
psíquica, e de fogos e estampidos de artifícios, exceto aqueles incapazes de causar dano físico, às crianças e
adolescentes”, relata a portaria. A venda de bebida à criança ou adolescente implica em multa que varia de R$
3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de interdição de estabelecimento comercial até o
recolhimento da multa, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O documento expressa que é de responsabilidade dos organizadores de eventos e dos donos de
estabelecimentos o controle do acesso e da permanência de crianças e adolescentes ao evento ou local, devendo
exigir documentos comprobatórios de idade, de acordo com as hipóteses previstas na portaria, sob pena de
autuação administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilização penal.

A magistrada ressalta que o cumprimento da portaria será fiscalizado pela sociedade, membros dos conselhos
tutelares dos municípios que compõem a comarca, Vara da Infância e da Juventude (comissariado de Justiça),
membros do Ministério Público, e pelas polícias Militar e Civil, devendo estes fazer cessar de imediato qualquer
conduta que contrarie a portaria, bem como conduzir os infratores, se for o caso, à Delegacia de Polícia
competente para as providências adequadas.
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Juiz Douglas Martins suspendeu autorização
municipal para a construção de usina termelétrica
no Distrito Industrial      

Uma sentença proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís declarou nulo procedimento
administrativo nº 010/782/2007, o Decreto Municipal nº 32.439/2007 e a Certidão de Uso e Ocupação do Solo
expedida para a empresa Diferencial Energias, Empreendimentos e Participações Ltda. Através desse
procedimento, o Prefeito de São Luís, "utilizando-se "do argumento de interpretar a Legislação Municipal de
Uso e Ocupação do Solo" e obedecer as normas da Lei Municipal nº 3.253/92, "definiu que a expressão
"Estações e subestações de energia elétrica" seria sinônimo de "usina hidrelétrica, usina termelétrica, usina
eólica". A sentença é assinada pelo juiz titular Douglas Martins.

Dessa forma, ele permitiu a implantação de uma usina termelétrica na Zona Industrial 3, "em local definido e
específico por considerá-la de "uso especial". Relata a ação civil pública que no mesmo ato, o gestor autorizou a
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH, a expedir certidão de uso e ocupação do solo para
a ré Diferencial Energia. O autor da ação aduz no pedido que a suposta "interpretação" da lei em comento, na
verdade seria o "patrocínio indevido de interesse particular", padecendo o referido decreto e a certidão de
ocupação do solo, de desvio de finalidade.

A Diferencial Energia alega que o "Decreto Municipal nº 32.439/2007 foi praticado exatamente dentro dos
limites legais" e narra que o legislador municipal "delegou ao Executivo a possibilidade legal de dar tratamento
adequado às novas necessidades do município" consoante artigos 225, 244 e 245 da Lei 3253 (Lei de
Zoneamento). A empresa afirma que a implantação do empreendimento no Distrito Industrial de São Luís é
possível tanto do ponto de vista legal, como social, econômico e ambiental.

Em relação à demanda de anulação da certidão de uso e ocupação do solo, a Diferencial sustenta que o pedido é
"inócuo", pois "tal documento apenas certifica uma situação e não gera qualquer direito". Narra, ainda que
como o uso especial foi concedido em decreto, a mera publicação no Diário Oficial é suficiente para "provar a
existência do direito legal de empreender atividade no Distrito Industrial". Já o Município de São Luís alega,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça estadual. Sustenta que o gestor municipal ao editar o
decreto 32.439 visou "atingir o interesse público primário" e não o "interesse pessoal" e ressalta que o referido
decreto "não impõe automática autorização para funcionamento da citada atividade" e que a instalação da
termelétrica somente ocorreria se a mesma obtivesse licença ambiental para o ano de sua instalação (2012).

O ente público municipal afirma que a lei municipal (3253/92) "permite a instalação de "Estações de Energia"
no Distrito Industrial de São Luis" e que a edição do Decreto Municipal visa "apenas aclarar quaisquer dúvidas
de interpretação". "Não acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada, pois somente pelo
fato de determinado empreendimento ser fiscalizado por Agência Reguladora federal, na hipótese a ANEEL,
como também por contar com o financiamento de instituição financeira federal, não implica na competência do
Poder Judiciário Federal para apreciação do feito" destaca o Judiciário na sentença, citando jurisprudências.

Cita o juiz: "De acordo com o art. 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente



ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações". Para o
Judiciário, a concretização do direito ao meio ambiente equilibrado deve ser vista sob a ótica dos direitos
inerentes ao homem, direitos atemporais e que devem ser perseguidos com prioridade pelo Estado.

Equilíbrio – A Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê, dentre outros, como
princípios norteadores a "compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, bem como a racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar".

Além disso, a Lei da PNMA dispõe sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente e em seu art. 6º, inc.II, dispõe
que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo, "com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida".

Explica o magistrado: "Voltando à hipótese dos autos, percebe-se que as licenças ambientais concedidas são
nulas, visto que concedidas em procedimento de licenciamento ambiental do qual não constou certidão de uso e
ocupação do solo válida, em desacordo com o art. 10, §1º, da resolução do CONAMA nº 237/1997, cuja redação,
pela pertinência, transcreve-se:§ 1º – No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes".

Continue lendo está matéria nete link: http://blog.oquartopoder.com/aldirdantas/?p=13796

Assessoria de Comunicação do TJ
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TJ decidiu manter decisão que determinou bloqueio de bens de Claúdio Trinchão.

Após um pedido de vista, feito pelo desembargador Guerreiro Junior, que solicitou mais tempo para estudar o
caso, a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu manter a decisão que determinou o
bloqueio de bens de Claúdio Trichão e Akio Valente, ex-secretários de Fazenda na gestão da ex-governadora
Roseana Sarney(PMDB).

Eles fazem parte da lista de denunciados pelo Ministério Público sob suspeita de participação em um esquema
de fraude na concessão de isenções fiscais em investigação feita pela Operação Simulacro. O relator do caso,
desembargador Marcelo Carvalho, já tinha se manifestado pelo indeferimento do recurso.

Agora, os outros integrantes da Segunda Câmara Cível do TJ, que participaram da sessão de julgamento,
realizada na manhã desta terça-feira(21), decidiram seguir o voto do relator. Além de Marcelo Carvalho,
também participaram do julgamento os desembargadores Guerreiro Junior, autor do pedido de vista , que
provocou o adiamento da decisão do TJ sobre o caso, e a desembargadora Ãngela Salazar.

A denúncia feita pelo MP acusa os ex-secretários de promoverem a concessão de isenções fiscais a empresas
instaladas no Maranhão, sem observar as disposições do ordenamento jurídico. Tais práticas teriam resultado
em prejuízo ao tesouro público de R$ 410,5 milhões. Cláudio Trinchão foi Secretário da Fazenda no período de
20/04/2009 a 02/04/2014, tendo sido substituído por Akio Valente Wakiyama, que exerceu o cargo de
03/04/2014 até dezembro daquele ano.

ENTENDA O CASO

No dia 31 de outubro, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica ingressou com
uma Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa contra 10 pessoas envolvidas em um esquema
de concessão ilegal de isenções fiscais na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O esquema causou prejuízo
superior a R$ 400 milhões ao erário.

As investigações do Ministério Público do Maranhão, a partir de auditorias realizadas pelas Secretarias de
Estado de Transparência e Controle e da Fazenda, apontaram irregularidades como compensações tributárias
ilegais, implantação de filtro no sistema da secretaria, garantindo a realização dessas operações tributárias
ilegais e reativação de parcelamento de débitos de empresas que nunca pagavam as parcelas devidas.

Também foram identificadas a exclusão indevida dos autos de infração de empresas do banco de dados, além da
contratação irregular de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação, com a
finalidade de garantir a continuidade das práticas delituosas.

Foram alvos da ação o ex-secretário de Estado da Fazenda, Cláudio José Trinchão Santos; o ex-secretário de
Estado da Fazenda e ex-secretário-adjunto da Administração Tributária, Akio Valente Wakiyama; o ex-diretor da
Célula de Gestão da Ação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Raimundo José Rodrigues do Nascimento;
o analista de sistemas Edimilson Santos Ahid Neto; o advogado Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior; Euda
Maria Lacerda; a ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney Murad; os ex-procuradores gerais do Estado,



Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e Helena Maria Cavalcanti Haickel; e o ex-procurador adjunto do
Estado do Maranhão, Ricardo Gama Pestana.

Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de todos os envolvidos por improbidade administrativa,
estando sujeitos à perda da função pública eventualmente exercida, suspensão dos direitos políticos por oito
anos, pagamento de multa de duas vezes o valor dos danos causados ou 100 vezes a remuneração recebida à
época, proibição de contratar ou receber qualquer tipo de benefício do Poder Público, mesmo que por meio de
empresa da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos, além do ressarcimento integral dos danos.

No caso de Cláudio José Trinchão Santos, o valor a ser ressarcido é de R$ 180.394.850,97. Para Akio Valente
Wakiyama, o Ministério Público cobra o ressarcimento de R$ 181.006.405,31. No caso de Raimundo José
Rodrigues do Nascimento o total é de R$ 221.601,86, enquanto de Edimilson Santos Ahid Neto cobra-se a
devolução de R$ 303.612.275,55.

De acordo com o pedido do Ministério Público, Jorge Arturo Mendoza Roque Júnior e Euda Maria Lacerda
deverão ressarcir, cada um, ao Estado, R$ 245.599.610,97. Da ex-governadora Roseana Sarney Murad foi
pedida a condenação ao ressarcimento de R$ 158.174.871,97.
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Esmam - A nova Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Maranhão (Esmam), que tem os desembargadores Paulo
Velten e José de Ribamar Castro como diretor e vice-diretor, foi empossada nesta sexta-feira (17) pelo presidente do Tribunal
de Justiça, Cleones Cunha. A instituição é voltada para capacitação de servidores do judiciário, já tendo passado por ela
centenas de magistrados e milhares de servidores em cursos, palestras, seminários, entre outras atividades por ela
desenvolvidas.
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Juiz manda Nelson Horácio pagar salários
atrasados de servidores

21/02/2017 17:31:19

 

Decisão proferida pelo juiz Antonio Donizete Aranha Baleeiro, da Comarca de Porto Franco, determinou que o
prefeito do município, Nelson Horácio (PSD), regularize a folha de pagamento dos servidores públicos em
atraso, no prazo de 48 horas. A informação é do Blog do Holden Arruda.

A determinação, de caráter liminar, deve por fim ao entrave entre servidores públicos e o prefeito, que instituiu
um cadastro interno no mês de janeiro último para que fosse pago o salário referente o mês de dezembro de
2016. Contudo, apesar de todo o processo, parte dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde ainda
não teriam recebido seus proventos.

Para o magistrado, a falta de pagamento dos salários devidos ao funcionalismo público ofende a dignidade da
pessoa humana, pelo caráter vital da verba alimentícia, devendo, o Poder Judiciário intervir para corrigir
distorções ou reprimir abusos na postergação desse direito.

Na decisão, o juiz deu um puxão de orelha no prefeito de Porto Franco, pelo fato de que, segundo ele, políticos
e apaniguados da região tratam a coisa pública como se fosse de sua alçada privada.

"Em nossa região muitos políticos e seus apaniguados ainda possuem a mentalidade de tratar a coisa pública
como se fosse de sua alçada privada, acreditando poder agir ao seu bel-prazer sem pensar nas consequências
de seus atos, agindo muitas vezes de má-fé", disparou.

Caso o pagamento dos servidores não seja efetuado, a decisão garantiu o bloqueio do montante necessário para
cobrir o calote aplicado pelo prefeito da cidade. O bloqueio deverá ser feito diretamente no Banco do Brasil, nas
verbas federais repassadas para as contas do município. Nelson Horácio poderá responder, ainda, por Crime de
Desobediência.

http://www.holdenarruda.com.br/2017/02/justica-determina-que-prefeito-de-porto.html
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Anulada autorização de instalação de termelétrica no Distrito
Industrial

20/02/2017 20:49:47

 

Sentença proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís declarou nulo procedimento
administrativo nº. 010/782/2007, o Decreto Municipal nº 32.439/2007 e a Certidão de Uso e Ocupação do Solo
expedida para a empresa Diferencial Energias, Empreendimentos e Participações Ltda. Por meio desse
procedimento, o prefeito de São Luís, "utilizando-se 'do argumento de interpretar a Legislação Municipal de
Uso e Ocupação do Solo" e obedecer as normas da Lei Municipal nº 3.253/92, "definiu que a expressão
'Estações e subestações de energia elétrica' seria sinônimo de 'usina hidrelétrica, usina termelétrica, usina
eólica". A sentença é assinada pelo juiz titular Douglas Martins.

Dessa forma, ele permitiu a implantação de uma usina termelétrica na Zona Industrial 3, "em local definido e
específico por considerá-la de 'uso especial". Relata a ação civil pública que no mesmo ato, o gestor autorizou a
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH, a expedir certidão de uso e ocupação do solo para
a ré Diferencial Energia. O autor da ação aduz no pedido que a suposta "interpretação" da lei em comento, na
verdade seria o "patrocínio indevido de interesse particular", padecendo o referido decreto e a certidão de
ocupação do solo, de desvio de finalidade.

A Diferencial Energia alega que o "Decreto Municipal nº 32.439/2007 foi praticado exatamente dentro dos
limites legais" e narra que o legislador municipal "delegou ao Executivo a possibilidade legal de dar tratamento
adequado às novas necessidades do município" consoante artigos 225, 244 e 245 da Lei 3253 (Lei de
Zoneamento). A empresa afirma que a implantação do empreendimento no Distrito Industrial de São Luís é
possível tanto do ponto de vista legal, como social, econômico e ambiental.

Em relação à demanda de anulação da certidão de uso e ocupação do solo, a Diferencial sustenta que o pedido é
"inócuo", pois "tal documento apenas certifica uma situação e não gera qualquer direito". Narra, ainda que
como o uso especial foi concedido em decreto, a mera publicação no Diário Oficial é suficiente para "provar a
existência do direito legal de empreender atividade no Distrito Industrial". Já o Município de São Luís alega,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça estadual. Sustenta que o gestor municipal ao editar o
decreto 32.439 visou "atingir o interesse público primário" e não o "interesse pessoal" e ressalta que o referido
decreto "não impõe automática autorização para funcionamento da citada atividade" e que a instalação da
termelétrica somente ocorreria se a mesma obtivesse licença ambiental para o ano de sua instalação (2012).

O ente público municipal afirma que a lei municipal (3253/92) "permite a instalação de 'Estações de Energia' no
Distrito Industrial de São Luis" e que a edição do Decreto Municipal visa "apenas aclarar quaisquer dúvidas de
interpretação". "Não acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada, pois somente pelo fato
de determinado empreendimento ser fiscalizado por Agência Reguladora federal, na hipótese a ANEEL, como
também por contar com o financiamento de instituição financeira federal, não implica na competência do Poder
Judiciário Federal para apreciação do feito" destaca o Judiciário na sentença, citando jurisprudências.



Cita o juiz: "De acordo com o art. 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações". Para o
Judiciário, a concretização do direito ao meio ambiente equilibrado deve ser vista sob a ótica dos direitos
inerentes ao homem, direitos atemporais e que devem ser perseguidos com prioridade pelo Estado.

Equilíbrio

A Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê, dentre outros, como princípios
norteadores a "compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico, bem como a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar".

Além disso, a Lei da PNMA dispõe sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente e em seu art. 6º, inc.II, dispõe
que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo, "com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida".

Explica o magistrado: "Voltando à hipótese dos autos, percebe-se que as licenças ambientais concedidas são
nulas, visto que concedidas em procedimento de licenciamento ambiental do qual não constou certidão de uso e
ocupação do solo válida, em desacordo com o art. 10, §1º, da resolução do CONAMA nº 237/1997, cuja redação,
pela pertinência, transcreve-se:§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes".

A exigência do CONAMA se ampara na norma do art. 30, inciso VIII, da CRFB/88, no sentido de que compete ao
município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Desse modo, a instalação do empreendimento só será
possível se for compatível com a legislação municipal que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo. A
política urbana deve ser executada com a observância de valores constitucionais relevantes, dentre eles, a
preponderância dos interesses locais e direito ao meio ambiente equilibrado.

"(...) Sendo assim, revela-se nulidade insanável a declaração de conteúdo ideologicamente falso constante da
certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo poder público municipal, dando conta de ser permitida Usina
Termelétrica como uso especial, nos termos do art. 225 da Lei 3.253/1992. A referida atividade não se encontra
elencada dentre as previstas na Listagem de Categoria de Usos para as três Zonas Industriais de São Luís (ZI1,
ZI2 e ZI3), nem pode ser equiparada à atividade à subestações elétricas(Uso Especial), como pretendem os réus
(...)", narra a sentença.

E decide: "Resulta, por conseguinte, proibida a atividade, na conformidade dos artigos 108, 114 e 120 da Lei
Municipal 3253/92. Enfim, o reconhecimento judicial da falsidade ideológica da declaração constante da
certidão municipal implica a nulidade da própria certidão, desde a sua emissão, bem como de todos os efeitos
jurídicos por ela produzidos, pretéritos e futuros".

"Sendo assim, a falsa informação mencionada na certidão contaminou de vício de nulidade todos os
procedimentos de licenciamento ambiental relativos ao empreendimento questionado, bem como as respectivas
licenças neles expedidas", concluiu o juiz, ao acolher o pedido na íntegra.
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Deu no Holden Arruda

 Na decisão, Juiz lamentou que políticos e apaniguados tratem a coisa pública como se fosse
de sua alçada privada. O Tribunal de Justiça do Maranhão, Comarca da cidade de Porto Franco,
concedeu hoje (20) Medida Liminar, a pedido do Ministério Publico do Maranhão através de
Ação Civil Publica N° 31072016, que determina ao prefeito da cidade de Porto Franco, Nelson
Horácio, a regularização da folha de pagamento dos servidores em atraso no município no
prazo de 48 horas. A liminar concedida pelo Juiz Antonio Donizete Aranha Baleeiro, se deve ao
entrave entre servidores públicos e o prefeito municipal que instituiu um cadastro interno no
mês de Janeiro para que fosse pago o salário referente o mês de Dezembro de 2016, no
entanto, até o momento parte dos servidores lotados na Secretaria de Saúde ainda não
conseguiram receber seus proventos. Para o Ministério Público Estadual - autor da ação - não
possui credito a justificativa apresentada pelo município para a continuidade do atraso do
pagamento dos salários dos servidores. O Juiz que acatou o pedido, a falta de pagamento dos
salários devidos aos servidores ofende a dignidade da pessoa humana, pelo caráter vital da
verba alimentícia, devendo, o Poder Judiciário intervir para corrigir distorções ou reprimir
abusos na postergação desse direito. O Ministério Publico ainda requereu, de imediato, o
bloqueio dos valores existentes nas contas de titularidade do município de Porto Franco/MA
(FPM, ICMS, FUS e ROYALTIES) no Banco do Brasil, objetivando assegurar o pagamento do
salário do mês de dezembro/2016 de todos os servidores municipais da área de saúde,
independentemente do cargo que ocupem. 

 

 

Na decisão liminar do Tribunal de Justiça o Magistrado lamentou que "...em nossa região
muitos políticos e seus apaniguados ainda possuem a mentalidade de tratar a coisa pública
como se fosse de sua alçada privada, acreditando poder agir ao seu bel-prazer sem pensar
nas consequências de seus atos, agindo muitas vezes de má-fé". Segundo ainda o magistrado,
a continuidade do atraso no pagamento dos salários de alguns servidores é injustificável e
criticou as manobras da prefeitura para postergar o pagamento. A justiça determinou a
regularização imediata pelo gestor municipal num prazo máximo de 48 horas sob pena de



bloqueio do montante necessário, diretamente no Banco do Brasil das verbas repassadas ao
Municipio, como indicou o MP, sob pena do não cumprimento da decisão implicar-se em crime
de desobediência imputável ao prefeito de Porto Franco, Nelson Horácio.
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de bens do ex-secretário da Fazenda estadual, Claúdio
Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Reuniões Conjuntas

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante – como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa –, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.
“O legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica”, destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. “Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação – já nesta fase preambular – de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade”, justificou a decisão de 1º Grau.



O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens do ex-secretário da Fazenda estadual,
Claúdio Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às



empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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O juiz José Ribamar Dias Júnior tomou posse na comarca de Açailândia

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha, empossou nesta
segunda-feira (20), em seu gabinete, José Ribamar Dias Júnior, como Juiz de Direito Substituto de entrância
inicial.

O magistrado – egresso do último concurso para a magistratura promovido pelo TJMA – vai responder pela 1ª
Vara Cível da Comarca de Açailândia, em razão do licenciamento do juiz titular daquela unidade judicial, Ângelo
Antônio dos Santos, afastado para exercer o cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AMMA).

“Seja bem-vindo e conte com o apoio incondicional do Tribunal de Justiça no exercício da magistratura”,
afirmou o desembargador Cleones Cunha, que parabenizou o juiz pela importante conquista no campo
profissional.

Presente à cerimônia de posse, o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Ângelo
Santos, reconheceu o esforço do TJMA na nomeação de novos juízes e fez referência ao excelente desempenho
da magistratura maranhense nos últimos levantamentos de produtividade.

O juiz José Ribamar Dias Júnior prometeu dar o melhor de sí para enaltecer a magistratura e honrar a Justiça na
sua nova missão profissional. “Reafirmo o compromisso de exercer a magistratura com zelo e responsabilidade
para dignificar a Justiça e a magistratura”, ressaltou.

informações do blog Antônio Martins
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Justiça mantém bloqueio de bens do ex-secretário
da Fazenda, Cláudio Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.
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Justiça mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens de Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.



O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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A base governista na Assembleia Legislativa prepara-se para aprovar - provavelmente na sessão de hoje - uma
emenda modificativa proposta pelo deputado estadual Fábio Braga (SD) que diminuirá de 10,67 para 6,3 o
percentual de reajuste dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

Segundo o parlamentar, que é vice-líder do Bloco Parlamentar Pelo Maranhão, o Blocão - da base comunista na
Casa -, o objetivo é uniformizar o percentual de reajuste das diversas carreiras do Estado.

"Observando-se o Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, os
servidores deste órgão buscam um reajuste geral de 6,3%. Portanto, visando a revisão geral entre
os servidores do Estado é que se apresenta a Emenda Modificativa acima", argumenta Braga.

Leia também:●

Maranhão fica em 3º lugar em corrupção no país: foram 929 ações movidas pelo MPF●

Governo já gastou R$ 1 milhão com diárias em 2017●

Em caráter de URGÊNCIA, Wellington solicita ao Governo uma ambulância para Paraibano●

Ainda de acordo com a justificativa apresentada por ele, a própria "Corte de Contas concorda que haja a
aprovação de um reajuste em caráter geral para todos os servidores públicos do Estado".

Segundo apurou O Estado, no entanto, a modificação do percentual é uma iniciativa do Palácio dos Leões, que
já havia acordado reajustes na casa dos 6% com servidores do TJ-MA e do Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e temia reações caso aprovasse uma reposição maior os funcionários do TCE.

Tramitação 

Na ocasião, o vice-presidente do Legislativo, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), que era quem presidia a
sessão, rechaçou manobra do governo e tentou explicar a não votação da matéria. Ele afirmou que o projeto de
lei chegou a ter uma tramitação rápida na Casa em decorrência de um pedido de urgência aprovado, mas
lamentou a ausência de deputados no plenário.

"Quero prestar o esclarecimento de que este assunto, para mim merece uma atenção destacada tendo em vista

http://blogdolinhares.com.br/2017/02/15/maranhao-fica-em-terceiro-lugar-em-corrupcao-no-pais-foram-929-acoes-movidas-pelo-mpf/
http://blogdolinhares.com.br/2017/02/15/governo-ja-gastou-r-1-milhao-com-diarias-em-2017/
http://blogdolinhares.com.br/2017/02/10/em-carater-de-urgencia-wellington-solicita-ao-governo-uma-ambulancia-para-paraibano/


o fato de eu ser servidor de carreira do Tribunal de Contas. Não existiu nenhum tipo de manobra por parte do
Poder Executivo", disse.
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Ex-secretário Cláudio Trinchão e a ex-governadora Roseana Sarney

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o



desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Júnior e Ângela Salazar (substituta).

O post Mantidos bloqueio de bens e quebra de sigilo do ex-secretário Cláudio Trinchão apareceu primeiro em
Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/02/mantidos-bloqueio-de-bens-e-quebra-de-sigilo-do-ex-secretario-claudio-trinchao/
http://www.ma10.com.br/minard
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Tribunal mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens de Cláudio Trinchão
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Ex-secretário Cláudio Trinchão.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.
A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.



Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de bens de Trichão, ex-secretário da Fazenda estadual

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando o eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante – como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa –, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.
“O legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica”, destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. “Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação – já nesta fase preambular – de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade”, justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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TJ mantém quebra de sigilo e indisponibilidade de
bens de Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.



O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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De O Estado

A base governista na Assembleia Legislativa prepara-se para aprovar – provavelmente na sessão de hoje - uma
emenda modificativa proposta pelo deputado estadual Fábio Braga (SD) que diminuirá de 10,67 para 6,3 o
percentual de reajuste dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

Segundo o parlamentar, que é vice-líder do Bloco Parlamentar Pelo Maranhão, o Blocão - da base comunista na
Casa -, o objetivo é uniformizar o percentual de reajuste das diversas carreiras do Estado.

"Observando-se o Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, os servidores
deste órgão buscam um reajuste geral de 6,3%. Portanto, visando a revisão geral entre os servidores do Estado
é que se apresenta a Emenda Modificativa acima", argumenta Braga.

Ainda de acordo com a justificativa apresentada por ele, a própria "Corte de Contas concorda que haja a
aprovação de um reajuste em caráter geral para todos os servidores públicos do Estado".

Segundo apurou O Estado, no entanto, a modificação do percentual é uma iniciativa do Palácio dos Leões, que
já havia acordado reajustes na casa dos 6% com servidores do TJ-MA e do Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e temia reações caso aprovasse uma reposição maior os funcionários do TCE.

Tramitação 

Na ocasião, o vice-presidente do Legislativo, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), que era quem presidia a
sessão, rechaçou manobra do governo e tentou explicar a não votação da matéria. Ele afirmou que o projeto de
lei chegou a ter uma tramitação rápida na Casa em decorrência de um pedido de urgência aprovado, mas
lamentou a ausência de deputados no plenário.

"Quero prestar o esclarecimento de que este assunto, para mim merece uma atenção destacada tendo em vista
o fato de eu ser servidor de carreira do Tribunal de Contas. Não existiu nenhum tipo de manobra por parte do
Poder Executivo", disse.
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Justiça mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens de Cláudio Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a
quebra do sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda,
Cláudio José Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que
devidamente comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do
desembargador Marcelo Carvalho.

 

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de

São Luís, que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do

Maranhão (MPMA).
 

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor

superior a R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio

de atos administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da

Fazenda (Sefaz).
 

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,

entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao

erário e outras possíveis sanções.
 

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi

negada monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa

pediu a suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de

fundamentação, já que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos

contrários.
 

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a

decisão para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas

alimentares impenhoráveis.
 

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em

jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em

ações de improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os

precedentes em respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao

princípio da isonomia. "O legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e

segurança jurídica", destacou o desembargador Marcelo Carvalho.
 



Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau,

entendendo que as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os

pedidos autorais referentes às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de

sigilo bancário e fiscal dos requeridos, merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase

preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às empresas pelos requeridos feriram a

legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.
 

 

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar

(substituta).
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Judiciário regulamenta utilização do sistema de videoconferência

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) regulamentou a utilização do sistema de videoconferência para
realização de audiências no âmbito do Poder Judiciário com a publicação da Resolução 61/2016, aprovada em
sessão plenária administrativa do colegiado no dia 15 deste mês.

Pela resolução o TJMA poderá celebrar convênio com órgãos externos visando à integração daqueles com o
sistema de audiência por videoconferência. Havendo disponibilidade de recursos financeiros e adequação
técnica, o sistema de videoconferência será implantado nas unidades judiciais.

O sistema será utilizado para interrogatório de réu preso na mesma comarca em que tramita o processo, para
interrogatório de réu preso em comarca diversa e que exige expedição de carta precatória e para inquirição de
testemunha residente em comarca diversa e que exige a expedição de carta precatória.

O Tribunal poderá celebrar convênio com órgãos externos visando à integração daqueles com o sistema de
audiência por videoconferência, para interrogatório de réu preso na mesma comarca em que tramita o processo,
para interrogatório de réu preso em comarca diversa e que exige expedição de carta precatória e para
inquirição de testemunha residente em comarca diversa e que exige a expedição de carta precatória.

O réu solto, residente em outra localidade e que optar pelo interrogatório poderá ser ouvido por
videoconferência se ficar comprovado que há relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por
enfermidade ou outra circunstância pessoal.

Quando o magistrado optar pelo depoimento de réu preso pelo sistema de videoconferência, deverá
fundamentar a decisão, conforme prevê o Código de Processo Penal.

Quando o réu preso for interrogado por videoconferência, fica facultado ao defensor ou advogado do réu
escolher se acompanhará audiência na sala do fórum ou na sala do estabelecimento prisional.

O magistrado deverá adotar, de forma preferencial, o sistema de videoconferência para oitiva de testemunha
que resida em localidade diversa daquela em que se processa o feito.

Antes da adoção do sistema de videoconferência pela unidade judicial, a Diretoria de Informática do TJMA
ministrará treinamento do magistrado e dos servidores diretamente envolvidos na realização das audiências.
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de bens do ex-secretário Cláudio Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante – como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa –, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.
“O legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica”, destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. “Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação – já nesta fase preambular – de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade”, justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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TJ mantém quebra de sigilo bancário e bloqueio
de bens de Trinchão
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Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.



Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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Justiça rejeita recurso dos acusados no caso sefaz

Em decisão unânime, nesta terça-feira, 21, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão rejeitou
recursos das defesas dos ex-secretários de estado da Fazenda, Cláudio Trinchão e Akio Wakiyama, em ação na
qual são acusados pelo Ministério Público Estadual por atos de improbidade administrativa, e manteve
parcialmente decisão monocrática do desembargador Marcelo Carvalho, [...]
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens do ex-secretário da Fazenda estadual,
Claúdio Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às



empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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Justiça anula procedimento que autorizou instalação de
termelétrica no Distrito Industrial

21/02/2017 06:38:01

 

Uma sentença proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís declarou nulo procedimento
administrativo nº 010/782/2007, o Decreto Municipal nº 32.439/2007 e a Certidão de Uso e Ocupação do Solo
expedida para a empresa Diferencial Energias, Empreendimentos e Participações Ltda. Através desse
procedimento, o Prefeito de São Luís, "utilizando-se "do argumento de interpretar a Legislação Municipal de
Uso e Ocupação do Solo" e obedecer as normas da Lei Municipal nº 3.253/92, "definiu que a expressão
"Estações e subestações de energia elétrica" seria sinônimo de "usina hidrelétrica, usina termelétrica, usina
eólica".

A sentença é assinada peli juiz titular Douglas Martins.

Dessa forma, ele permitiu a implantação de uma usina termelétrica na Zona Industrial 3, "em local definido e
específico por considerá-la de "uso especial". Relata a ação civil pública que no mesmo ato, o gestor autorizou a
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH, a expedir certidão de uso e ocupação do solo para
a ré Diferencial Energia.

O autor da ação aduz no pedido que a suposta "interpretação" da lei em comento, na verdade seria o "patrocínio
indevido de interesse particular", padecendo o referido decreto e a certidão de ocupação do solo, de desvio de
finalidade.

A Diferencial Energia alega que o "Decreto Municipal nº 32.439/2007 foi praticado exatamente dentro dos
limites legais" e narra que o legislador municipal "delegou ao Executivo a possibilidade legal de dar tratamento
adequado às novas necessidades do município" consoante artigos 225, 244 e 245 da Lei 3253 (Lei de
Zoneamento). A empresa afirma que a implantação do empreendimento no Distrito Industrial de São Luís é
possível tanto do ponto de vista legal, como social, econômico e ambiental.

Em relação à demanda de anulação da certidão de uso e ocupação do solo, a Diferencial sustenta que o pedido é
"inócuo", pois "tal documento apenas certifica uma situação e não gera qualquer direito". Narra, ainda que
como o uso especial foi concedido em decreto, a mera publicação no Diário Oficial é suficiente para "provar a
existência do direito legal de empreender atividade no Distrito Industrial".

Já o Município de São Luís alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça estadual. Sustenta que
o gestor municipal ao editar o decreto 32.439 visou "atingir o interesse público primário" e não o "interesse
pessoal" e ressalta que o referido decreto "não impõe automática autorização para funcionamento da citada
atividade" e que a instalação da termelétrica somente ocorreria se a mesma obtivesse licença ambiental para o
ano de sua instalação (2012).



O ente público municipal afirma que a lei municipal (3253/92) "permite a instalação de "Estações de Energia"
no Distrito Industrial de São Luis" e que a edição do Decreto Municipal visa "apenas aclarar quaisquer dúvidas
de interpretação". "Não acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada, pois somente pelo
fato de determinado empreendimento ser fiscalizado por Agência Reguladora federal, na hipótese a ANEEL,
como também por contar com o financiamento de instituição financeira federal, não implica na competência do
Poder Judiciário Federal para apreciação do feito" destaca o Judiciário na sentença, citando jurisprudências.

Cita o juiz: "De acordo com o art. 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações". Para o
Judiciário, a concretização do direito ao meio ambiente equilibrado deve ser vista sob a ótica dos direitos
inerentes ao homem, direitos atemporais e que devem ser perseguidos com prioridade pelo Estado.

Equilíbrio – A Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê, dentre outros, como
princípios norteadores a "compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, bem como a racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar".

Além disso, a Lei da PNMA dispõe sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente e em seu art. 6º, inc.II, dispõe
que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo, "com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida".

Explica o magistrado: "Voltando à hipótese dos autos, percebe-se que as licenças ambientais concedidas são
nulas, visto que concedidas em procedimento de licenciamento ambiental do qual não constou certidão de uso e
ocupação do solo válida, em desacordo com o art. 10, §1º, da resolução do CONAMA nº 237/1997, cuja redação,
pela pertinência, transcreve-se:§ 1º – No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes".

A exigência do CONAMA se ampara na norma do art. 30, inciso VIII, da CRFB/88, no sentido de que compete ao
município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Desse modo, a instalação do empreendimento só será
possível se for compatível com a legislação municipal que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo. A
política urbana deve ser executada com a observância de valores constitucionais relevantes, dentre eles, a
preponderância dos interesses locais e direito ao meio ambiente equilibrado.

"(...) Sendo assim, revela-se nulidade insanável a declaração de conteúdo ideologicamente falso constante da
certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo poder público municipal, dando conta de ser permitida Usina
Termelétrica como uso especial, nos termos do art. 225 da Lei 3.253/1992. A referida atividade não se encontra
elencada dentre as previstas na Listagem de Categoria de Usos para as três Zonas Industriais de São Luís (ZI1,
ZI2 e ZI3), nem pode ser equiparada à atividade à subestações elétricas(Uso Especial), como pretendem os réus
(...)", narra a sentença.

E decide: "Resulta, por conseguinte, proibida a atividade, na conformidade dos artigos 108, 114 e 120 da Lei
Municipal 3253/92. Enfim, o reconhecimento judicial da falsidade ideológica da declaração constante da
certidão municipal implica a nulidade da própria certidão, desde a sua emissão, bem como de todos os efeitos
jurídicos por ela produzidos, pretéritos e futuros".



"Sendo assim, a falsa informação mencionada na certidão contaminou de vício de nulidade todos os
procedimentos de licenciamento ambiental relativos ao empreendimento questionado, bem como as respectivas
licenças neles expedidas", concluiu o juiz, ao acolher o pedido na íntegra.
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens de Cláudio Trinchão

Claudio Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

 

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.



Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.

O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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Aprovado reajuste salarial para servidores do
Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça do
Maranhão

 

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária desta terça-feira (21), dois projetos de lei que concedem
reajuste salarial aos servidores de cargos efetivos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) e do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA). As matérias seguem para sanção.

O Projeto de Lei nº ?002/2017?, de autoria do Poder Judiciário, foi aprovado na íntegra. O PL altera a tabela de
vencimentos dos cargos efetivos ou estáveis da instituição, concedendo aumento de 20% sobre os vencimentos
e criação de dez funções gratificadas.

Já o Projeto de Lei nº 227/2016, de autoria do TCE, foi aprovado com alteração. O órgão propunha um reajuste
de 10,67% sobre a remuneração dos servidores de cargos efetivos da carreira de especialista do TCE, que foi
adaptada para 6,3% após a aprovação, em plenário, da emenda modificativa de autoria do deputado Fábio
Braga (SD).

Outra emenda aprovada, desta vez de autoria do deputado Eduardo Braide (PMN), altera o artigo 3º do projeto.
O dispositivo trata do início dos efeitos financeiros da recomposição salarial, que passou de 1º dezembro de
2016 para 1º de janeiro de 2017.
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Cláudio Trinchão perde no Tribunal

Por unanimidade, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão rejeitou nesta terça-feira (dia 21),
recursos das defesas dos ex-secretários de estado da Fazenda, Cláudio Trinchão e Akio Wakiyama, em ação na
qual são acusados pelo Ministério Público Estadual por atos de improbidade administrativa.
Na sessão, os desembargadores Marcelo Carvalho e Ângela Salazar acompanharam o voto-vista do
desembargador Antônio Guerreiro Júnior, mantendo a quebra dos sigilos fiscal e bancário e a decretação de
indisponibilidade dos bens dos processados. Neste quesito, a 2ª Câmara Cível acatou o pedido da defesa para
autorizar o desbloqueio dos bens apenas nos valores referentes aos salários, os quais não podem ser
penhorados.
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Briga arrastada em torno da licitação do sistema de transporte

Continua a polêmica em torno da licitação do sistema de transporte de São Luis. Dessa vez, o Consórcio Upaon
Açu insistiu junto ao Tribunal de Justiça que lhe fosse concedido o mesmo prazo dado ao Município de São Luís
(15 dias) para que possa apresentar suas contra-razões ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Consórcio
Nova Ilha numa suspensão de liminar.
Atendido o pedido, o Tribunal de Justiça mandou notificar as empresas que venceram a licitação – Viação
Primor, Consórcio Central e Consórcio Via SL – desse prazo estendido concedido.
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TJ mantém quebra de sigilo e indisponibilidade de bens de Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores.
O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª

Vara da Fazenda Pública de São Luís, que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Maranhão (MPMA). O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam
gerado prejuízo ao erário em valor superior a R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de
empresas privadas, por meio de atos administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na
Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante – como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa –, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.
“O legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica”, destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. “Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação – já nesta fase preambular – de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade”, justificou a decisão de 1º Grau.



O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).
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Aprovado reajuste salarial para servidores do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça
do Maranhão

  
A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária desta terça-feira (21), dois projetos de lei que concedem
reajuste salarial aos servidores de cargos efetivos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) e do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA). As matérias seguem para sanção.
 
O Projeto de Lei nº ?002/2017, de autoria do Poder Judiciário, foi aprovado na íntegra. O PL altera a tabela de
vencimentos dos cargos efetivos ou estáveis da instituição, concedendo aumento de 20% sobre os vencimentos
e criação de dez funções gratificadas.
 
Já o Projeto de Lei nº 227/2016, de autoria do TCE, foi aprovado com alteração. O órgão propunha um reajuste
de 10,67% sobre a remuneração dos servidores de cargos efetivos da carreira de especialista do TCE, que foi
adaptada para 6,3% após a aprovação, em plenário, da emenda modificativa de autoria do deputado Fábio
Braga (SD).
 
Outra emenda aprovada, desta vez de autoria do deputado Eduardo Braide (PMN), altera o artigo 3º do projeto.
O dispositivo trata do início dos efeitos financeiros da recomposição salarial, que passou de 1º dezembro de
2016 para 1º de janeiro de 2017.
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COMARCA DE CAXIAS ABRE INSCRIÇÃO PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO

 

A comarca de Caxias vai realizar mais uma edição do projeto “Casamento Comunitário”, no dia 20 de maio, às 17h, no

Balneário Veneza. A participação na cerimônia é restrita aos casais com renda familiar mensal de dois salários

mínimos. O evento foi regulamentado em Portaria do juiz Antonio Araújo Velozo (4ª Vara de Caxias).

 

As inscrições poderão ser realizadas a partir de segunda-feira (20) até o dia 28 de abril, nos seguintes
endereços: Cartório do 3º Ofício (Praças Gonçalves Dias, s/nº. Centro.); Cartório do 4º Ofício (Rua Dr. Berredo,
nº 676. Centro) e nas sedes do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social).
 

Os interessados em participar deverão apresentar os seguintes documentos, acompanhados de cópia do
original:
- certidões de nascimento atualizadas;
- comprovante de endereço da residência;
- Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio, se divorciado;
- Certidão de Óbito do cônjuge, se viúvo;
- Consentimento por escrito dos pais para menor de 18 anos e maior de 16 e;
- Autorização judicial para menor de 16 anos.
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O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E EVENTUAL PREFEITO INTERINO
DE BACABAL DEVE SER CONHECIDO NESTA TERÇA FEIRA(21)

 
Se nenhuma nova decisão da Justiça mudar mais uma vez o rumo da história, Bacabal deverá conhecer na
manhã desta terça-feira (21) o presidente do poder legislativo municipal.
 
Edvan Brandão (PRB) continua sendo o mais cotado já que dispõe do apoio irrestrito de nove dos dezessete
vereadores, ou seja, a maioria.
 
A nova eleição, marcada para às 10 horas, é uma determinação do desembargador Marcelo Marcelo Carvalho
Silva, assim como também o ato de posse de Algodãozinho que deve acontecer antes da votação.
 
Prefeito interino
 
Nunca é bom esquecer que o novo presidente da Câmara Municipal é, de acordo com a linha sucessória, a
autoridade que passará a responder também pelo executivo caso caia a liminar que sustenta Zé Vieira no cargo
de prefeito ou ainda se a Corte do Tribunal Superior Eleitoral manter indeferido o seu pedido de registro de
candidatura, já negado pela 13ª Zona Eleitoral de Bacabal e também pelo Tribunal Regional Eleitoral.
 
Nas duas hipóteses o presidente do poder legislativo fica como prefeito interino até que haja a eleição
suplementar para a escolha do prefeito e vice-prefeito. No próximo dia 12 de março, por exemplo, eleitores de
11 municípios brasileiros voltarão às urnas para eleger seus principais mandatários.
 
Novas eleições
 
Os pleitos do dia 12 de março ocorrerão nos seguintes municípios: Ervália, São Bento Abade e Alvorada de
Minas, em Minas Gerais; Calçoene, no Amapá; Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São
Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul (RS); e Conquista D’Oeste, no Mato Grosso.
 
Todo o processo eleitoral está sendo realizado novamente nesses locais, com prazo para convenções, registro de
candidaturas e propaganda eleitoral, entre outras etapas.
 
Nas cidades gaúchas, a propaganda eleitoral dos candidatos está ocorrendo desde o dia 7 de fevereiro. Em
Conquista D’Oeste (MT), a propaganda começou no dia 9, em Calçoene (AP), no dia 10, e nos municípios de
Minas Gerais, no dia 11.
 
Também já há novos pleitos marcados para o dia 2 de abril nos municípios de: Bom Jardim da Serra e Sangão,
em Santa Catarina; Ipojuca, em Pernambuco; Carmópolis, em Sergipe; Guajará-Mirim, em Rondônia; e Foz do
Iguaçu, Piraí do Sul, Nova Laranjeiras e Quatiguá, no Paraná.
Confira aqui o calendário das novas eleições.
 
Legislação
 
De acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, que sofreu algumas mudanças com a Reforma Eleitoral de
2015 (Lei nº 13.165), novas eleições devem ser realizadas sempre que houver, independentemente do número
de votos anulados e após o trânsito em julgado, “decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do
registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário”.
 
As instruções para a realização dessas eleições são estabelecidas por meio de Resolução específica, aprovada

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-suplementares/calendario-das-eleicoes-suplementares-2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm


por cada Tribunal Regional Eleitoral. Constatada a necessidade de nova votação, a junta apuradora comunicará
o fato ao respectivo tribunal regional, que, por sua vez, marcará o dia para a renovação da votação nas seções
indicadas.
 
Conforme o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.332/2010, compete ao TSE, "mediante provocação fundamentada
dos tribunais regionais eleitorais, autorizar a realização de eleição suplementar no semestre das eleições
ordinárias".
 
Já a Resolução TSE nº 23.394/2013 determina que, no caso do artigo 224 do Código Eleitoral, “as eleições
deverão ser marcadas sempre para o domingo de cada mês designado pelo Tribunal Superior Eleitoral”, se a
nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do estado nas eleições federais e
estaduais ou do município.
 
A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do
mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, na realização de novas
eleições, independentemente do número de votos anulados. Se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis
meses do final do mandato, a eleição será indireta.
 
 
EM TEMPO: O grupo do ex-candidato a prefeito Roberto Costa (PMDB) ainda alimenta a esperança que o TSE
decida para que ele assuma o cargo ao invés de nova eleição. Roberto foi o segundo colocado. (Com
informações do TSE).
 
Edvan Brandão
O bacabalense Edvan Brandão de Farias completará 45 anos no próximo dia 06 de março. Casado, nasceu e
ainda hoje reside no povoado Bela Vista, zona rural do município.
 
Filho do casal Maria do Socorro e Veridiano Amaro Farias, o saudoso líder comunitário “Seu Veras”, tem 10
irmãos, entre ele, Ely Brandão – ex-vereador e ex-secretário municipal.
 
Edvan Brandão é evangélico da Igreja Assembleia de Deus e se elegeu em 2012 para exercer seu primeiro
mandato, na época, filiado ao Partido Progressista, obtendo 899 votos.
 
Na eleição de 2016  Edvan voltou a se eleger.
 
Concorrendo pela Coligação “Bacabal no Rumo Certo” ele garantiu um novo mandato com 1. 272 votos.
 
Na disputa pela presidência do poder legislativo desbancou o favoritismo do empresário César Brito (PPS).
 
Edvan tem como companheiro de chapa o peemedebista Melquiades Neto, e sua conquista se deu, além da sua
conduta ilibada e da confiança dos colegas, também pelo apoio incondicional que recebeu de Dr. Almir Júnior -
candidato a vice-prefeito de Roberto Costa - pessoa escolhida pelo grupo de vereadores para coordenar a
articulação política em torno da candidatura de Edvan, assim também como o apoio do senador João Alberto e
dos deputados Roberto Costa (estadual) e João Marcelo (federal).
 
Outro nome importante que levantou a bandeira de Edvan Brandão é o de Manuel da Concórdia (PTN),
ex-presidente da câmara, que abriu mão de concorrer a reeleição.
 
Blog Sérgio Matias

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-23.332-de-28-de-setembro-de-2010-brasilia-2013-df
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2013/RES233942013.htm
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Base governista se movimenta para reduzir
reajuste de servidores do TCE
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Fábio Braga é quem assina emenda

O Estado – A base governista na Assembleia Legislativa prepara-se para aprovar – provavelmente na sessão de
hoje - uma emenda modificativa proposta pelo deputado estadual Fábio Braga (SD) que diminuirá de 10,67 para
6,3 o percentual de reajuste dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

Segundo o parlamentar, que é vice-líder do Bloco Parlamentar Pelo Maranhão, o Blocão - da base comunista na
Casa -, o objetivo é uniformizar o percentual de reajuste das diversas carreiras do Estado.

"Observando-se o Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, os servidores
deste órgão buscam um reajuste geral de 6,3%. Portanto, visando a revisão geral entre os servidores do Estado
é que se apresenta a Emenda Modificativa acima", argumenta Braga.

Ainda de acordo com a justificativa apresentada por ele, a própria "Corte de Contas concorda que haja a
aprovação de um reajuste em caráter geral para todos os servidores públicos do Estado".

Segundo apurou O Estado, no entanto, a modificação do percentual é uma iniciativa do Palácio dos Leões, que
já havia acordado reajustes na casa dos 6% com servidores do TJ-MA e do Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e temia reações caso aprovasse uma reposição maior os funcionários do TCE.

Tramitação – O projeto com a reposição inflacionária das carreiras do TCE-MA está na Assembleia desde
dezembro do ano passado. Seria votado em regime de urgência - com 10,67% de aumento -, mas no dia
marcado para a aprovação a maioria dos aliados do governador esvaziou o plenário.

Na ocasião, o vice-presidente do Legislativo, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), que era quem presidia a
sessão, rechaçou manobra do governo e tentou explicar a não votação da matéria. Ele afirmou que o projeto de
lei chegou a ter uma tramitação rápida na Casa em decorrência de um pedido de urgência aprovado, mas
lamentou a ausência de deputados no plenário.

"Quero prestar o esclarecimento de que este assunto, para mim merece uma atenção destacada tendo em vista
o fato de eu ser servidor de carreira do Tribunal de Contas. Não existiu nenhum tipo de manobra por parte do
Poder Executivo", disse.
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O novo presidente da Câmara Municipal e
eventual prefeito interino de Bacabal deve ser
conhecido nesta terça-feira (21)
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Se nenhuma nova decisão da Justiça mudar mais uma vez o rumo da história, Bacabal deverá conhecer na
manhã desta terça-feira (21) o presidente do poder legislativo municipal.

Edvan Brandão (PRB) continua sendo o mais cotado já que dispõe do apoio irrestrito de nove dos dezessete
vereadores, ou seja, a maioria.
A nova eleição, marcada para às 10 horas, é uma determinação do desembargador Marcelo Marcelo Carvalho
Silva, assim como também o ato de posse de Algodãozinho que deve acontecer antes da votação.
 
Prefeito interino
Nunca é bom esquecer que o novo presidente da Câmara Municipal é, de acordo com a linha sucessória, a
autoridade que passará a responder também pelo executivo caso caia a liminar que sustenta Zé Vieira no cargo
de prefeito ou ainda se a Corte do Tribunal Superior Eleitoral manter indeferido o seu pedido de registro de
candidatura, já negado pela 13ª Zona Eleitoral de Bacabal e também pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Nas duas hipóteses o presidente do poder legislativo fica como prefeito interino até que haja a eleição
suplementar para a escolha do prefeito e vice-prefeito. No próximo dia 12 de março, por exemplo, eleitores de
11 municípios brasileiros voltarão às urnas para eleger seus principais mandatários.
 
Novas eleições
Os pleitos do dia 12 de março ocorrerão nos seguintes municípios: Ervália, São Bento Abade e Alvorada de Minas,
em Minas Gerais; Calçoene, no Amapá; Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente
do Sul, no Rio Grande do Sul (RS); e Conquista D'Oeste, no Mato Grosso.
Todo o processo eleitoral está sendo realizado novamente nesses locais, com prazo para convenções, registro de
candidaturas e propaganda eleitoral, entre outras etapas.
Nas cidades gaúchas, a propaganda eleitoral dos candidatos está ocorrendo desde o dia 7 de fevereiro. Em
Conquista D'Oeste (MT), a propaganda começou no dia 9, em Calçoene (AP), no dia 10, e nos municípios de
Minas Gerais, no dia 11.
Também já há novos pleitos marcados para o dia 2 de abril nos municípios de: Bom Jardim da Serra e Sangão,
em Santa Catarina; Ipojuca, em Pernambuco; Carmópolis, em Sergipe; Guajará-Mirim, em Rondônia; e Foz do
Iguaçu, Piraí do Sul, Nova Laranjeiras e Quatiguá, no Paraná.
Confira aqui o calendário das novas eleições.
 
Legislação
De acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, que sofreu algumas mudanças com a Reforma Eleitoral de 2015
(Lei nº 13.165), novas eleições devem ser realizadas sempre que houver, independentemente do número de
votos anulados e após o trânsito em julgado, "decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro,
a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário".
As instruções para a realização dessas eleições são estabelecidas por meio de Resolução específica, aprovada
por cada Tribunal Regional Eleitoral. Constatada a necessidade de nova votação, a junta apuradora comunicará o
fato ao respectivo tribunal regional, que, por sua vez, marcará o dia para a renovação da votação nas seções

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-suplementares/calendario-das-eleicoes-suplementares-2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm


indicadas.
Conforme o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.332/2010, compete ao TSE, "mediante provocação fundamentada
dos tribunais regionais eleitorais, autorizar a realização de eleição suplementar no semestre das eleições
ordinárias".
Já a Resolução TSE nº 23.394/2013 determina que, no caso do artigo 224 do Código Eleitoral, "as eleições
deverão ser marcadas sempre para o domingo de cada mês designado pelo Tribunal Superior Eleitoral", se a
nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do estado nas eleições federais e
estaduais ou do município.
A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do
mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, na realização de novas
eleições, independentemente do número de votos anulados. Se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis
meses do final do mandato, a eleição será indireta.
 
EM TEMPO: O grupo do ex-candidato a prefeito Roberto Costa (PMDB) ainda alimenta a esperança que o TSE
decida para que ele assuma o cargo ao invés de nova eleição. Roberto foi o segundo colocado. (Com informações
do TSE).

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-23.332-de-28-de-setembro-de-2010-brasilia-2013-df
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2013/RES233942013.htm
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Justiça mantém bloqueio de bens de Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

 

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante - como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa -, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. "O
legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica", destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. "Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação - já nesta fase preambular - de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade", justificou a decisão de 1º Grau.



O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).

Foto: Divulgação

O post Justiça mantém bloqueio de bens de Trinchão apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/02/21/justica-mantem-bloqueio-de-bens-de-trinchao/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Justiça determina nomeação de aprovados em concurso 

Município de Marajá do Sena deve exonerar servidores contratados irregularmente.

Termo judiciário da Comarca de Paulo Ramos, o município de Marajá do Sena fica localizado a 403 km da
capital.

MARAJÁ DO SENA - Atendendo a pedidos do Ministério Público do Maranhão, formulados em duas Ações Civis
Públicas, a Justiça determinou liminarmente a exoneração de servidores contratados irregularmente pelo
município de Marajá do Sena e a nomeação de aprovados no concurso realizado em 2014 para os cargos de
auxiliar de serviços gerais e professor, que ainda não foram convocados.

As manifestações ministeriais foram propostas pelo promotor de Justiça Rodrigo Freire Wiltshire de Carvalho,
da Comarca de Paulo Ramos. As decisões foram assinadas pela juíza Vanessa Machado Lordão.

Foi concedido o prazo de 24 horas para o município exonerar os servidores contratados irregularmente e o
mesmo tempo para nomear sete pessoas aprovadas para o cargo de auxiliar de serviços gerais e 17 para o
cargo de professor.

Em caso de descumprimento, ficou estabelecido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil para cada
ordem desacatada, a ser paga pelo município e pelo gestor até o limite de R$ 300 mil.

Termo judiciário da Comarca de Paulo Ramos, o município de Marajá do Sena fica localizado a 403 km da
capital.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - POSSE
21/02/2017 - IMIRANTE.COM 
POSITIVA
Comarca da cidade de Açailândia ganha novo juiz

Pag.: 38

Comarca da cidade de Açailândia ganha novo juiz

O magistrado egresso do último concurso para a magistratura.

AÇAILÂNDIA – A comarca de Açailândia recebeu nessa segunda-feira (20), por meio do presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJ-MA), desembargador Cleones Cunha, a posse de José Ribamar Dias Júnior, como
juiz de Direito Substituto inicial do município.

O magistrado egresso do último concurso para a magistratura promovido pelo TJ-MA – vai responder pela 1ª
Vara Cível da Comarca de Açailândia, em razão do licenciamento do juiz titular daquela unidade judicial, Ângelo
Antônio dos Santos, afastado para exercer o cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AM-MA).

Presente à cerimônia de posse, o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AM-MA), juiz Ângelo
Santos, reconheceu o esforço do TJ-MA na nomeação de novos juízes e fez referência ao excelente desempenho
da magistratura maranhense nos últimos levantamentos sobre produtividade.

O juiz José Ribamar Dias Júnior prometeu dar o melhor de sí para enaltecer a magistratura e honrar a Justiça na
sua nova missão profissional. “Reafirmo o compromisso de exercer a magistratura com zelo e responsabilidade
para dignificar a Justiça e a magistratura”, ressaltou.

O desembargador Kleber Carvalho elogiou a competência do juiz José Ribamar Dias Júnior. “É um profissional
exemplar e possui conhecimento jurídico profundo. Seu trabalho vai engrandecer a magistratura maranhense”,
frisou.
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Aprovado reajuste salarial para servidores do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça do Maranhão
A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária desta terça-feira (21), dois projetos de lei que concedem
reajuste salarial aos servidores de cargos efetivos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) e do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA). As matérias seguem para sanção.
 
O Projeto de Lei nº ?002/2017?, de autoria do Poder Judiciário, foi aprovado na íntegra. O PL altera a tabela de
vencimentos dos cargos efetivos ou estáveis da instituição, concedendo aumento de 20% sobre os vencimentos
e criação de dez funções gratificadas.
 
Já o Projeto de Lei nº 227/2016, de autoria do TCE, foi aprovado com alteração. O órgão propunha um reajuste
de 10,67% sobre a remuneração dos servidores de cargos efetivos da carreira de especialista do TCE, que foi
adaptada para 6,3% após a aprovação, em plenário, da emenda modificativa de autoria do deputado Fábio
Braga (SD).
 
Outra emenda aprovada, desta vez de autoria do deputado Eduardo Braide (PMN), altera o artigo 3º do projeto.
O dispositivo trata do início dos efeitos financeiros da recomposição salarial, que passou de 1º dezembro de
2016 para 1º de janeiro de 2017.
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TJ mantém decisão que bloqueiou bens de ex-secretários

Tribunal rejeitou recurso de Claúdio Trichão e Akio Valente que contestaram decisão de primeira instância
Após um pedido de vista, feito pelo desembargador Guerreiro Junior, que solicitou mais tempo para estudar o
caso, a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu manter a decisão que determinou o
bloqueio de bens de Claúdio Trichão e Akio Valente, ex-secretários de Fazenda na gestão da ex-governadora
Roseana Sarney(PMDB).

Eles fazem parte da lista de denunciados pelo Ministério Público sob suspeita de participação em um esquema
de fraude na concessão de isenções fiscais em investigação feita pela Operação Simulacro.  O relator do caso,
desembargador Marcelo Carvalho, já tinha se manifestado pelo indeferimento do recurso.

Agora, os outros integrantes da Segunda Câmara Cível do TJ, que participaram da sessão de julgamento,
realizada na manhã desta terça-feira(21), decidiram seguir o voto do relator. Além de Marcelo Carvalho,
também participaram do julgamento os desembargadores Guerreiro Junior, autor do pedido de vista , que
provocou o adiamento da decisão do TJ sobre o caso, e a desembargadora Ãngela Salazar.

A denúncia feita pelo MP acusa os ex-secretários de promoverem a concessão de isenções fiscais a empresas
instaladas no Maranhão, sem observar as disposições do ordenamento jurídico. Tais práticas teriam resultado
em prejuízo ao tesouro público de R$ 410,5 milhões. Cláudio Trinchão foi Secretário da Fazenda no período de
20/04/2009 a 02/04/2014, tendo sido substituído por Akio Valente Wakiyama, que exerceu o cargo de
03/04/2014 até dezembro daquele ano.

ENTENDA O CASO

No dia 31 de outubro, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica ingressou com
uma Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa contra 10 pessoas envolvidas em um esquema
de concessão ilegal de isenções fiscais na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O esquema causou prejuízo
superior a R$ 400 milhões ao erário.

As investigações do Ministério Público do Maranhão, a partir de auditorias realizadas pelas Secretarias de
Estado de Transparência e Controle e da Fazenda, apontaram irregularidades como compensações tributárias
ilegais, implantação de filtro no sistema da secretaria, garantindo a realização dessas operações tributárias
ilegais e reativação de parcelamento de débitos de empresas que nunca pagavam as parcelas devidas.

Também foram identificadas a exclusão indevida dos autos de infração de empresas do banco de dados, além da
contratação irregular de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação, com a
finalidade de garantir a continuidade das práticas delituosas.

Foram alvos da ação o ex-secretário de Estado da Fazenda, Cláudio José Trinchão Santos; o ex-secretário de
Estado da Fazenda e ex-secretário-adjunto da Administração Tributária, Akio Valente Wakiyama; o ex-diretor da
Célula de Gestão da Ação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Raimundo José Rodrigues do Nascimento;
o analista de sistemas Edimilson Santos Ahid Neto; o advogado Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior; Euda



Maria Lacerda; a ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney Murad; os ex-procuradores gerais do Estado,
Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e Helena Maria Cavalcanti Haickel; e o ex-procurador adjunto do
Estado do Maranhão, Ricardo Gama Pestana.

Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de todos os envolvidos por improbidade administrativa,
estando sujeitos à perda da função pública eventualmente exercida, suspensão dos direitos políticos por oito
anos, pagamento de multa de duas vezes o valor dos danos causados ou 100 vezes a remuneração recebida à
época, proibição de contratar ou receber qualquer tipo de benefício do Poder Público, mesmo que por meio de
empresa da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos, além do ressarcimento integral dos danos.

No caso de Cláudio José Trinchão Santos, o valor a ser ressarcido é de R$ 180.394.850,97. Para Akio Valente
Wakiyama, o Ministério Público cobra o ressarcimento de R$ 181.006.405,31. No caso de Raimundo José
Rodrigues do Nascimento o total é de R$ 221.601,86, enquanto de Edimilson Santos Ahid Neto cobra-se a
devolução de R$ 303.612.275,55.

De acordo com o pedido do Ministério Público, Jorge Arturo Mendoza Roque Júnior e Euda Maria Lacerda
deverão ressarcir, cada um, ao Estado, R$ 245.599.610,97. Da ex-governadora Roseana Sarney Murad foi
pedida a condenação ao ressarcimento de R$ 158.174.871,97.
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Na decisão, Juiz lamentou que políticos e apaniguados tratem a coisa pública como se fosse de sua

alçada privada.
 
O Tribunal de Justiça do Maranhão, Comarca da cidade de Porto Franco, concedeu hoje (20) Medida

Liminar, a pedido do Ministério Publico do Maranhão através de Ação Civil Publica N° 31072016, que determina
ao prefeito da cidade de Porto Franco, Nelson Horácio, a regularização da folha de pagamento dos servidores em
atraso no município no prazo de 48 horas.

 
A liminar concedida pelo Juiz Antonio Donizete Aranha Baleeiro, se deve ao entrave entre servidores

públicos e o prefeito municipal que instituiu um cadastro interno no mês de Janeiro para que fosse pago o salário
referente o mês de Dezembro de 2016, no entanto, até o momento parte dos servidores lotados na Secretaria de
Saúde ainda não conseguiram receber seus proventos.

 
 Para o Ministério Público Estadual - autor da ação -  não possui credito a justificativa apresentada pelo

município para a continuidade do atraso do pagamento dos salários dos servidores. O Juiz que acatou o pedido, a
falta de pagamento dos salários devidos aos servidores ofende a dignidade da pessoa humana, pelo caráter vital
da verba alimentícia, devendo, o Poder Judiciário intervir para corrigir distorções ou reprimir abusos na
postergação desse direito.

 
 
O Ministério Publico ainda requereu, de imediato, o bloqueio dos valores existentes nas contas de

titularidade do município de Porto Franco/MA (FPM, ICMS, FUS e ROYALTIES) no Banco do Brasil, objetivando
assegurar o pagamento do salário do mês de dezembro/2016 de todos os servidores municipais da área de
saúde, independentemente do cargo que ocupem.

 
Na decisão liminar do Tribunal de Justiça o Magistrado lamentou que "...em nossa região muitos políticos e

seus apaniguados ainda possuem a mentalidade de tratar a coisa pública como se fosse de sua alçada privada,
acreditando poder agir ao seu bel-prazer sem pensar nas consequências de seus atos, agindo muitas vezes de
má-fé".  Segundo ainda o magistrado, a continuidade do atraso no pagamento dos salários de alguns servidores
é injustificável e criticou as manobras da prefeitura para postergar o pagamento.

 
A justiça determinou a regularização imediata pelo gestor municipal num prazo máximo de 48 horas sob

pena de bloqueio do montante necessário, diretamente no Banco do Brasil das verbas repassadas ao Municipio,
como indicou o MP,  sob pena do não cumprimento da decisão implicar-se em crime de desobediência imputável
ao prefeito de Porto Franco, Nelson Horácio.
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Juizado regula a participação de crianças e
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Vídeo http://sinalverdecaxias.com/noticia/juizado-regula-a-participacao-de-criancas-e-adolescentes-no-carnaval
-em-caxias
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Aprovado projeto das perdas inflacionárias de 2014

Foi aprovado na manhã desta-terça (21), na Assembleia Legislativa do Maranhão, o Projeto de Lei 02/2017, de
autoria do Judiciário, que prevê a reposição das perdas inflacionárias de 6.3%, do ano de 2014, para os
servidores da Justiça estadual no percentual.
 

A Comissão de Constituição e Justiça da casa (CCJ), escolheu o deputado Levi Pontes (PCdoB) como relator do
projeto. A reunião do CCJ foi assistida pela comissão de representantes do Sindjus-MA, formada pelos
servidores Ednesio Silva, Anibal Lins, Igor Sergio, George Ferrerira e Rogerio Guterres.
 
Com a aprovação, o projeto segue para sanção do governador do Estado, Flavio Dino. Segundo Anibal Lins, por
se tratar de um projeto de iniciativa do Judiciário, não deverá haver obstáculos à sanção do chefe do Executivo.
 
“Esperamos agora que o Governador Flávio Dino, sancione o projeto com a maior brevidade possível. Agradeço
ao desembargador Cleones Cunha por ter honrado o compromisso firmado com nossa categoria e ao deputado
Edilázio Junior, que garantiu celeridade na tramitação da matéria nesta casa. O Sindjus continuará vigilante e
atuante na defesa dos direitos os servidores da Justiça”, comentou Anibal Lins.
 
PERDAS INFLACIONÁRIAS
 
O projeto não trata de aumento ou reajuste salarial, uma vez que a reposição das perdas inflacionárias é
garantida pela Constituição Federal, expressa no inciso X do Art. 37.
Os servidores públicos não tem reajuste salarial vinculado ao salário mínimo, por isso a necessidade de
estabelecimento de uma data-base para as perdas do funcionalismo público.
 
MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA
 
O projeto das perdas inflacionárias é resultado de intensa mobilização dos servidores do Judiciário no ano de
2015, que resultou em greve da categoria. Ao assumir a Presidência do TJMA, desembargador Cleones Cunha,
se reuniu com os servidores que estavam parados e se comprometeu em elaborar e encaminhar o projeto das
perdas ao Legislativo. Naquela ocasião, os servidores deram voto de confiança à nova administração a greve foi
suspensa.
 
Em dezembro de 2016, o presidente cumpriu sua palavra ao elaborar, levar à votação do Plenário do TJMA e, no
início deste ano, encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa.
 
“Estamos muito gratos aos servidores que lutaram na greve de 2015. A sessão realizada hoje na Assembleia
Legislativa foi assistida por servidores da Justiça que estiveram na linha de frente da greve até o fim e que
suportaram os descontos impostos pela então administração do TJMA, para que hoje, em parte fosse atendida,
agradeço a todos os servidores que participaram com sua luta”, agradeceu Anibal Lins.
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Aprovados projetos de lei do TJMA e do TCE/MA que concedem reajuste de 6,3% para servidores
efetivos
A partir de agora, as proposições serão encaminhadas à sanção do governador

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta terça-feira (21), os Projetos de Lei nº 002/2017 e nº
227/2016, de autoria do Tribunal de Justiça (TJ/MA) e do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE),
respectivamente, concedendo reajuste de 6,3% nos salários dos servidores efetivos dos dois órgãos, retroativo a
1º de janeiro de 2017.

O Projeto de Lei do TJ/MA também dispõe sobre a criação de 10 (dez) funções gratificadas, FG-04, com
vencimento de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais).

TCE/MA

Por sua vez, o PL do TCE estabelece um reajuste de 6,3% na remuneração dos cargos efetivos da carreira de
especialista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE), retroativo a 1º de janeiro de 2017, em
atendimento ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

As proposições serão encaminhadas à sanção do governador.
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TJ empossa juiz substituto em Açailândia
21/02/2017
José Ribamar Dias Júnior tomou posse ontem e responderá pela Comarca? posse foi realizada ontem no
gabinte do presidente do TJ, Cleomenes Cunha? o juiz titular se
afastou da Comarca por licença
AÇAILÂNDIA  O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha,
empossou ontem, em seu gabinete, José Ribamar Dias
Júnior, como Juiz de Direito Substituto de entrância inicial em Açailândia.
O magistrado – egresso do último concurso para a magistratura promovido pelo TJMA – vai responder pela
1ª Vara Cível da Comarca de Açailândia, em razão do
licenciamento do juiz titular daquela unidade judicial, Ângelo Antônio dos Santos, afastado para exercer o
cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA).
“Seja bemvindo e conte com o apoio incondicional do Tribunal de Justiça no exercício da magistratura”,
afirmou o desembargador Cleones Cunha, que parabenizou o
juiz pela importante conquista no campo profissional.
Presente à cerimônia de posse, o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz
Ângelo Santos, reconheceu o esforço do TJMA na nomeação
de novos juízes e fez referência ao excelente desempenho da magistratura maranhense nos últimos
levantamentos de produtividade.
Compromisso
O juiz José Ribamar Dias Júnior prometeu dar o melhor de si para enaltecer a magistratura e honrar a
Justiça na sua nova missão profissional. “Reafirmo o
compromisso de exercer a magistratura com zelo e responsabilidade para dignificar a Justiça e a
magistratura”, ressaltou.
O desembargador Kleber Carvalho elogiou a competência do juiz José Ribamar Dias Júnior. “É um
profissional exemplar e possui conhecimento jurídico profundo.
Seu trabalho vai engrandecer a magistratura maranhense”, frisou.
O assessor jurídico Fábio Abrantes, que trabalhou com José Ribamar Dias Júnior no Gabinete do
desembargador Kleber Carvalho, disse que o Poder Judiciário ganha muito com a posse do novo
magistrado pela sua conduta profissional e pelas suas convicções. “Estamos felizes com essa vitória e
temos certeza que será um juiz
dedicado e dará uma contribuição significativa ao Poder Judiciário”, salientou
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Moradores da Operária são beneficiados com parceria
21/02/2017
Comunidade do habitacional e de bairros adjacentes terá acesso à legalização dos seus imóveis, entre
outras ações

SÃO LUÍS  Moradores da Cidade Operária e bairros adjacentes serão beneficiados com diversas ações para
valorização dos arranjos produtivos e regularização
fundiária. Parceria neste sentido foi formalizada no sábado, 18, pelo SindusconMA, 1ª Vara da Fazenda
Pública, SenaiMA, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), SebraeMA,
Associação Comercial do Maranhão (ACM) e lideranças comunitárias dos bairros. A solenidade foi
realizada no Centro Educacional e Social São José Operário
(Cesjo), na Cidade Operária.
Participaram da solenidade, a juíza Luzia Neponucena, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública? Fábio
Nahuz, presidente do SindusconMA? Felipe Mussalém, presidente
da ACM? Marco Moura, diretor regional do SenaiMA e superintendente do IEL? José Coelho Ferreira,
coordenador do Núcleo de Atendimento Empresarial do
SebraeMA? Noivar Brustolin, diretor geral do Cesjo? o coordenador do programa de Regularização
Fundiária Casa Legal, Roberto Furtado? o presidente do Sinduscon
Jovem Maranhão, Lucas Rezende, e várias lideranças comunitárias e moradores dos bairros beneficiados.
A juíza Luzia Neponucena informou que em cerca de 70% dos bairros da Ilha de São Luís os moradores
não têm seus imóveis regularizados, o que traz muitos
prejuízos para eles. “Sem o imóvel legalizado, os moradores não podem nem mesmo fazer uma reforma
nele, pois não têm como pedir licença para a prefeitura, além
de viverem reféns da própria sorte, pois acabam não sendo beneficiado com serviços públicos. Por isso,
com essa parceria institucional queremos garantir o acesso
deles à legalização dos seus imóveis e também melhorar os arranjos produtivos, por meio da oferta de
cursos de qualificação profissional e orientações técnicas de
como melhorar a pequena produção”, explicou.
União de forças
De acordo com Fábio Nahuz, com essa união de forças institucionais e a comunidade, todos ganham. “Nós,
órgãos e entidades, levaremos mais cidadania para essas
comunidades, que terá acesso à posse legal dos seus imóveis e a ações que levarão capacitação
profissional, por meio de cursos, e orientações técnicas para
crescimento dos seus pequenos negócios, por meio do Senai, IEL e Sebrae, com o apoio do Sinduscon e da
1ª Vara da Fazenda Pública”, explicou. Ele informou que
todas as ações e cursos serão gratuitos para as comunidades.
Felipe Mussalém informou aos presentes que a posse legal do imóvel dá à comunidade o direito de ter
acesso a alvará, inclusão de empresas, ao crédito financeiro e
outros benefícios. “Além disso, há a geração de riqueza e a segurança de as comunidades poderem ter a
garantia legal da posse dos seus imóveis. Nós, entidades,
estamos aqui para cumprir o nosso papel social e essa parceria traz ganhos também para nós. Podem
contar conosco”, disse.
Marco Moura falou sobre os serviços prestados pelo Senai e IEL e se colocou à disposição para colaborar
com as comunidades em seu crescimento profissional e o
desenvolvimento dos bairros da área da Cidade Operária. “Esse é um trabalho de grande relevância para
as instituições e as comunidades. O Senai é uma instituição
que ano que vem completará 75 anos no país e 65 anos no Maranhão. É uma instituição que faz parte do
sistema Fiema e, junto com o Sesi e o IEL, tem o papel de
levar qualificação profissional para a indústria do Brasil e do Maranhão. Além disso, qualificamos pessoas
da comunidade para elevação do nível de conhecimento e de



qualidade de vida com objetivo principal de gerar trabalho e renda”, afirmou.
José Coelho Ferreira fez uma apresentação dos serviços oferecidos pelo Sebrae, como ter acesso a eles e
detalhou assuntos de grande interesse da comunidade, como
por exemplo, como se tornar um Micro Empresário Individual (MEI). “Viemos para somar e levar às
comunidades assessorias técnicas e maior qualificação
profissional para tornarem seus pequenos negócios mais produtivos, por meio das orientações técnicas
repassadas pelo Sebrae”, disse.
Roberto Furtado detalhou o programa de regularização fundiária e seus benefícios para a comunidade.
Ele informou que o programa já foi realizado na Cidade
Olímpica, onde beneficiou 500 moradores com a posse legal dos seus imóveis e que agora será ampliado
para a Cidade Operária.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
21/02/2017 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de bens do ex-secretário da Fazenda estadual

Pag.: 47

Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de bens do ex-secretário da Fazenda estadual

O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador Marcelo Carvalho

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado no colegiado sob a relatoria do desembargador
Marcelo Carvalho.

Cláudio Trinchão teve as medidas restritivas impostas por decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
que recebeu ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA).

O órgão ministerial promoveu a ação para apurar atos que teriam gerado prejuízo ao erário em valor superior a
R$ 410 milhões, por concessão de isenções fiscais em favor de empresas privadas, por meio de atos
administrativos injustificados ou supostamente ilegais ocorridos na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A decisão considerou a gravidade das acusações do MPMA e os indícios de improbidade administrativa,
entendendo que os fatos deveriam ser devidamente apurados visando a eventual ressarcimento ao erário e
outras possíveis sanções.

A defesa do réu ajuizou agravo de instrumento contra a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, que foi negada
monocraticamente pelo desembargador Marcelo Carvalho (relator). Em novo recurso, a defesa pediu a
suspensão da decisão, alegando a impossibilidade do julgamento monocrático, carência de fundamentação, já
que a decisão não teria enfrentado os pontos essenciais, entre outros argumentos contrários.

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível mantiveram o julgamento monocrático, apenas reformando a decisão
para suspender o bloqueio em relação aos subsídios do acusado, por se tratar de verbas alimentares
impenhoráveis.

Os membros do colegiado observaram a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em
jurisprudência dominante – como no caso da possibilidade de bloqueio de bens e quebra de sigilo em ações de
improbidade administrativa –, considerando a nova sistemática processual civil que valoriza os precedentes em
respeito à resolução de demandas em menor tempo possível, à segurança jurídica e ao princípio da isonomia.
“O legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica”, destacou o
desembargador Marcelo Carvalho.

Eles também rejeitaram os argumentos de ausência de fundamentação da decisão de 1º Grau, entendendo que
as questões de fato e de direito foram adequadamente analisadas e motivadas. “Os pedidos autorais referentes
às medidas emergenciais, quanto à indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal dos requeridos,
merecem guarida, diante da constatação – já nesta fase preambular – de que os benefícios fiscais concedidos às
empresas pelos requeridos feriram a legalidade”, justificou a decisão de 1º Grau.



O voto do relator foi seguido pelos desembargadores Antonio Guerreiro Junior e Ângela Salazar (substituta).

(TJMA)
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MPMA obtém determinação para nomeação de aprovados em concurso

Em caso de descumprimento, ficou estabelecido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil para cada
ordem desacatada

Atendendo a pedidos do Ministério Público do Maranhão, formulados em duas Ações Civis Públicas, a Justiça
determinou liminarmente, em 13 de fevereiro, a exoneração de servidores contratados irregularmente pelo
Município de Marajá do Sena e a nomeação de aprovados no concurso realizado em 2014 para os cargos de
auxiliar de serviços gerais e professor, que ainda não foram convocados.

As manifestações ministeriais foram propostas pelo promotor de justiça Rodrigo Freire Wiltshire de Carvalho,
da Comarca de Paulo Ramos. As decisões foram assinadas pela juíza Vanessa Machado Lordão.

Foi concedido o prazo de 24 horas para o Município exonerar os servidores contratados irregularmente e o
mesmo tempo para nomear sete pessoas aprovadas para o cargo de auxiliar de serviços gerais e 17 para o
cargo de professor.

Em caso de descumprimento, ficou estabelecido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil para cada
ordem desacatada, a ser paga pelo Município e pelo gestor até o limite de R$ 300 mil.

Termo judiciário da Comarca de Paulo Ramos, o município de Marajá do Sena fica localizado a 403 km da
capital.
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Justiça anula declaração para instalação de usina em São Luís

A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís declarou a nulidade do procedimento administrativo e da
Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida para a empresa Diferencial Energias.

A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís declarou, em sentença, a nulidade do procedimento
administrativo nº 010/782/2007, do Decreto Municipal nº 32.439/2007 e da Certidão de Uso e Ocupação do Solo
expedida para a empresa Diferencial Energias, Empreendimentos e Participações Ltda. A decisão foi assinada
pelo juiz titular Douglas Martins.

Por meio disso, a Prefeitura de São Luís definiu que a expressão ‘Estações e subestações de energia elétrica’
seria sinônimo de ‘usina hidrelétrica, usina termelétrica, usina eólica’. A definição foi baseada na interpretação
da Legislação Municipal de Uso e Ocupação do Solo e nas normas da Lei Municipal nº 3.253/92.

Assim, a prefeitura permitiu a implantação de uma usina termelétrica na Zona Industrial 3, em local definido e
específico. No mesmo ato, foi dada autorização à Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH
de expedir certidão de uso e ocupação do solo para a Diferencial Energia.

Na ação, o juiz afirma que o procedimento seria o “patrocínio indevido de interesse particular”, e o decreto e a
certidão de ocupação do solo, desvio de finalidade.

A Diferencial Energia se posicionou, alegando que o Decreto Municipal nº 32.439/2007 foi praticado
exatamente dentro dos limites legais. A empresa afirma que a implantação do empreendimento no Distrito
Industrial de São Luís é possível tanto do ponto de vista legal, como social, econômico e ambiental.

Em relação à demanda de anulação da certidão de uso e ocupação do solo, a Diferencial sustenta que o pedido é
inócuo, afirmando que o documento apenas certifica uma situação e não gera qualquer direito. 

Já o Município de São Luís alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça estadual. Sustenta que
o gestor municipal ao editar o decreto 32.439 visou “atingir o interesse público primário” e não o “interesse
pessoal” e ressalta que o decreto “não impõe automática autorização para funcionamento da citada atividade” e
que a instalação da termelétrica somente ocorreria se a mesma obtivesse licença ambiental para o ano de sua
instalação (2012).

Além disso, a Lei da PNMA dispõe sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente e em seu art. 6º, inc.II, dispõe
que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo, e tem o objetivo de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio
ambiente e os recursos naturais e deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente.

A CONAMA exige que no procedimento de licenciamento ambiental conste a certidão da Prefeitura Municipal,
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação
aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga
para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.



Essa exigência tornaria nula a declaração da Prefeitura que permite Usina Termelétrica como uso especial. No
documento da A Vara de Interesses Difusos e Coletivos, A CONAMA então decidiu pelo reconhecimento judicial
da falsidade ideológica da declaração constante da certidão municipal, implicando na nulidade da própria
certidão.
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Decisão mantém quebra de sigilo e bloqueio de
bens de Cláudio José Trinchão

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantiveram a quebra do
sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens do ex-secretário estadual da Fazenda, Cláudio José
Trinchão Santos, determinando o desbloqueio apenas de suas verbas salariais, desde que devidamente
comprovada a origem dos valores. O processo foi julgado ... Continue lendo "Decisão mantém quebra de sigilo e
bloqueio de bens de Cláudio José Trinchão"

http://maranhaodeverdade.com/2017/02/21/decisao-mantem-quebra-de-sigilo-e-bloqueio-de-bens-de-claudio-jose-trinchao/
http://maranhaodeverdade.com/2017/02/21/decisao-mantem-quebra-de-sigilo-e-bloqueio-de-bens-de-claudio-jose-trinchao/
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Justiça rejeita recursos de Cláudio Trinchão e Akio Wakiyama, acusados de fraude na Sefaz  

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão rejeitou nesta terça-feira (21), por unanimidade,
recursos dos ex-secretários estaduais de Fazenda Cláudio Trinchão (foto) e Akio Wakiyama, em ação na qual
são acusados pelo Ministério Público Estadual por atos de improbidade administrativa, e manteve parcialmente
decisão monocrática do desembargador Marcelo Carvalho, proferida em Agravo Instrumento no qual
pretendiam reformar as determinações impostas pela 1ª Vara da Fazenda Pública.

Na sessão, os desembargadores Marcelo Carvalho e Ângela Salazar acompanharam o voto-vista do
desembargador Antônio Guerreiro Júnior, mantendo a quebra dos sigilos fiscal e bancário e a decretação de
indisponibilidade dos bens dos processados. Neste quesito, a 2ª Câmara Cível acatou o pedido da defesa para
autorizar o desbloqueio dos bens apenas nos valores referentes aos salários, os quais não podem ser
penhorados, conforme o Código de Processo Civil.
Para isto, os acusados deverão comprovar, documentalmente, no juízo de 1º grau, as verbas provenientes de
seus vencimentos salariais.

O julgamento deu-se em Agravos Internos interpostos pelos acusados contra decisão do desembargador
Marcelo Carvalho no Agravo Instrumento em que os ex-gestores da Fazenda estadual buscavam anular a
decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública. O desembargador negara todos os pedidos.

No recurso, Trinchão e Akio Wakiyama argumentaram, ainda, que o julgamento monocrático ofenderia o Código
de Processo Civil (art. 932) e que o desembargador Marcelo Carvalho não teria, quando da apreciação do
Agravo de Instrumento, fundamentado sua decisão, nem se manifestado sobre a principal tese da defesa: que os
benefícios fiscais foram concedidos com base em lei estadual.
Os ex-secretários alegaram, também, que a ação do Ministério Público não descreve de forma individualizada as
condutas atribuídas a cada um dos acusados.

Denúncia – No dia 31 de outubro de 2016, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e
Econômica ingressou com uma Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa contra 10 pessoas
envolvidas em um esquema de concessão ilegal de isenções fiscais na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
O esquema causou prejuízo superior a R$ 400 milhões ao erário.

Resultado de imagem para claudio trinchão e akio

Akio Valente Wakiyama sucedeu Cláudio Trinchão na Secretaria de Fazenda

As investigações do Ministério Público do Maranhão, a partir de auditorias realizadas pelas Secretarias de
Estado de Transparência e Controle e da Fazenda, apontaram irregularidades como compensações tributárias
ilegais, implantação de filtro no sistema da Sefaz, garantindo a realização dessas operações tributárias ilegais e
reativação de parcelamento de débitos de empresas que nunca pagavam as parcelas devidas.

Também foram identificadas a exclusão indevida dos autos de infração de empresas do banco de dados, além da
contratação irregular de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação, com a



finalidade de garantir a continuidade das práticas delituosas.
Foram alvos da ação o ex-secretário de Estado da Fazenda, Cláudio José Trinchão Santos; o ex-secretário de
Estado da Fazenda e ex-secretário-adjunto da Administração Tributária, Akio Valente Wakiyama; o ex-diretor da
Célula de Gestão da Ação Fiscal da Sefaz, Raimundo José Rodrigues do Nascimento; o analista de sistemas
Edimilson Santos Ahid Neto; o advogado Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior; Euda Maria Lacerda; a
ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney Murad; os ex-procuradores gerais do Estado, Marcos Alessandro
Coutinho Passos Lobo e Helena Maria Cavalcanti Haickel; e o ex-procurador adjunto do Estado do Maranhão,
Ricardo Gama Pestana.
 
Penalidades – Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de todos os envolvidos por improbidade
administrativa, estando sujeitos à perda da função pública eventualmente exercida, suspensão dos direitos
políticos por oito anos, pagamento de multa de duas vezes o valor dos danos causados ou 100 vezes a
remuneração recebida à época, proibição de contratar ou receber qualquer tipo de benefício do Poder Público,
mesmo que por meio de empresa da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos, além do
ressarcimento integral dos danos.

No caso de Cláudio José Trinchão Santos, o valor a ser ressarcido é de R$ 180.394.850,97. Para Akio Valente
Wakiyama, o Ministério Público cobra o ressarcimento de R$ 181.006.405,31. No caso de

Raimundo José Rodrigues do Nascimento o total é de R$ 221.601,86, enquanto de Edimilson Santos Ahid Neto
cobra-se a devolução de R$ 303.612.275,55.

De acordo com o pedido do Ministério Público, Jorge Arturo Mendoza Roque Júnior e Euda Maria Lacerda
deverão ressarcir, cada um, ao Estado, R$ 245.599.610,97. Da ex-governadora Roseana Sarney Murad foi
pedida a condenação ao ressarcimento de R$ 158.174.871,97.

Helena Maria Cavalcanti Haickel e Ricardo Gama Pestana deverão retornar ao erário, individualmente, R$
153.905.456,57, enquanto Marcos Coutinho Passos Lobo teve apurada a quantia de R$ 42.684.154,40 a ser
devolvida aos cofres públicos. Todos os valores deverão ser acrescidos dos devidos juros e correções monetárias.

O Ministério Público do Maranhão requereu, ainda, que a Justiça determine à Secretaria de Estado da Fazenda
a abertura imediata de um novo processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços
de tecnologia da informação, com a posterior rescisão do contrato firmado com a empresa Linuxell Informática
e Serviços Ltda. Até lá, a secretaria deverá adotar rigorosas medidas de segurança em relação aos serviços
prestados pela empresa.
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TJMA empossa José Ribamar Dias Júnior na
comarca de Açailândia

21/02/2017 08:36:51

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha, empossou nesta
segunda-feira (20), em seu gabinete, José Ribamar Dias Júnior, como Juiz de Direito Substituto de entrância
inicial.

O magistrado - egresso do último concurso para a magistratura promovido pelo TJMA - vai responder pela 1ª
Vara Cível da Comarca de Açailândia, em razão do licenciamento do juiz titular daquela unidade judicial, Ângelo
Antônio dos Santos, afastado para exercer o cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AMMA).

"Seja bem-vindo e conte com o apoio incondicional do Tribunal de Justiça no exercício da magistratura",
afirmou o desembargador Cleones Cunha, que parabenizou o juiz pela importante conquista no campo
profissional.

Presente à cerimônia de posse, o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Ângelo
Santos, reconheceu o esforço do TJMA na nomeação de novos juízes e fez referência ao excelente desempenho
da magistratura maranhense nos últimos levantamentos de produtividade.

O juiz José Ribamar Dias Júnior prometeu dar o melhor de si para enaltecer a magistratura e honrar a Justiça na
sua nova missão profissional. "Reafirmo o compromisso de exercer a magistratura com zelo e responsabilidade
para dignificar a Justiça e a magistratura", ressaltou.

O desembargador Kleber Carvalho elogiou a competência do juiz José Ribamar Dias Júnior. "É um profissional
exemplar e possui conhecimento jurídico profundo. Seu trabalho vai engrandecer a magistratura maranhense",
frisou.
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Judiciário realiza projeto piloto de Gestão por Competência com servidores da Vara da Mulher.

Gestão por Competencia_TJMAA Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
realizou, na última semana, o workshop “Mapeamento de competências no Setor Público”, com os servidores da
Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Ilha. Esse primeiro
encontro serviu como projeto-piloto para Diretoria seguir com o processo de implantação da Gestão por
Competência no Judiciário maranhense, iniciado em 2016, com palestras e cursos. O objetivo é produzir
relatório com mapeamento das competências entre outros instrumentos que possam nortear essa nova
ferramenta de gestão na prestação dos serviços da Justiça.

O treinamento foi realizado na Escola Superior da Magistratura do Maranhão (Esmam) pelo professor Dr.
Adriano Peixoto, que tem mais de duas décadas de experiência em Psicologia Organizacional e do Trabalho.
“Com essa iniciativa, o Tribunal alinha-se a Política Nacional de Competências no Setor Público do Conselho
Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União”, ressaltou Peixoto. Ele também lembrou que ao
modernizar suas práticas de gestão, o Judiciário tem como eixo principal a valorização dos servidores.

Para a juíza auxiliar que responde pela Vara Especial da Mulher, Suely Feitosa, a experiência que contemplou
cerca de 20 servidores, tem como destaque neste primeiro momento o envolvimento do servidor como parte do
processo. “A partir desse momento poderemos identificar o conhecimento específico de cada membro da equipe
e, com isso, buscar um melhor desenvolvimento das atribuições”, opinou.

Para a Coordenadoria de Acompanhamento e Desenvolvimento na Carreira “esse resultado da identificação das
competências realizado na Vara da Mulher servirá como base para projetos futuros, onde o Tribunal de Justiça
conseguirá identificar “GAP´S” (lacunas) e atuará com programas de Treinamentos focados naquelas
necessidades identificadas”, ressaltou o Coordenador Rodrigo Valente.

A diretora de RH, Mariana Clementino, enfatizou que a medida busca identificar as competências, habilidades e
atitudes dos servidores, para proporcionar uma melhoria organizacional e de qualidade de vida. “Este foi
apenas o primeiro momento, que se estenderá a todas as demais unidades judiciais e setores do Tribunal”,
salientou.

Fonte: AssCom TJMA


