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João do Oliveira será investigado pelo Tribunal de Justiça do MA?

O ex-prefeito de Senador La Rocque, João Alves Alencar é denunciado no Tribunal de Justiça do Maranhão. João
do Oliveira como é mais conhecido é acusado pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA) de deixar de
apresentar, no prazo previsto em lei, a prestação de contas do exercício de 2012 ao Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e à Câmara de Vereadores do Município.

Na denúncia formalizada junto ao Tribunal de Justiça, o MPMA sustenta que a prestação de contas apresentada
pelo ex-prefeito ocorreu após o período estabelecido pelo Tribunal de Contas, configurando ato de improbidade
administrativa com lesão ao erário, tendo o João Alves Alencar adotado uma conduta omissa diante do fato.

Em sua defesa, o ex-gestor alegou que na denúncia formalizada pelo MP-MA não estão descritos os fatos em
todas as circunstâncias, principalmente na parte que se refere aos prejuízos causados à administração pública.

Os argumentos do ex-prefeito não foram acolhidos pela maioria do colegiado, cujo entendimento foi de que a
denúncia do MP-MA deve ser apurada, conforme pedido daquele órgão ministerial. (Processo nº 2282015)

João Alves teve dois mandatos de prefeito em Senador La Roque: Primeiro foi ao suceder Alfredo Nunes que
morreu antes de concluir o segundo mandato no município para o qual havia sido eleito no ano 2004 e o
vice-prefeito que é pai de João ter renunciado. Na época, João Alves era vereador e presidente da Câmara
Municipal. Em 2008 foi eleito para mandato de 4 anos anos entre 2009 a 2012.
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Boate é multada por permitir entrada de menores em Imperatriz

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da 9ª Promotoria de Justiça Especializada da Comarca
de Imperatriz celebrou, nesta quarta-feira, 22, acordo judicial com os proprietários da Boite New Itz para
proibir o acesso de menores de 18 anos ao estabelecimento.

O acordo judicial resulta de inspeção realizada pelo Comissariado de Justiça da Infância e Juventude, em que foi
detectada a presença de menores no local. Após vistoria, a Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Imperatriz foi comunicada sobre a violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo o promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Souza Junior, representante do MPMA na transação judicial,
a fiscalização passou por outros estabelecimentos e vai continuar. Ele explica que é inadmissível a entrada de
menores em ambientes dessa natureza: "Trata-se de uma casa noturna que, inclusive, vende bebidas alcoólicas.
A supervisão precisa ser intensificada pelos órgãos que compõem a rede de proteção à criança e adolescente".

O acordo, homologado pelo juiz da Infância e Juventude Delvan Tavares, prevê a aplicação de multa no valor de
R$ 5 mil, em razão da irregularidade já detectada. Os responsáveis pela boite também se comprometeram a
adotar um controle rigoroso quanto à entrada de menores e exigir apresentação de documento oficial de
identificação, sob pena de pagamento de novas multas.

Os valores recolhidos serão revertidos em favor do projeto de combate às drogas, a ser realizado nas escolas de
Imperatriz pelo Comissariado de Justiça da Infância e Juventude, em parceria com a Fundação Cultural de
Imperatriz e demais órgãos da rede de proteção à infância, incluindo o Ministério Público.
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Ex-prefeito de Trizidela do Vale é condenado por improbidade administrativa

E mais um prefeito maranhense é condenado por improbidade administrativa. Jânio de Sousa Freitas,
ex-prefeito de Trizidela do Vale é o nome da vez.

A decisão foi dos desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão(TJ-MA), que
acataram recurso do Ministério Público do Maranhão (MP-MA) e reformaram sentença da comarca de Pedreiras.

O ex-prefeito foi condenado também a pagar multa civil de cinco vezes o valor que recebia como prefeito, além
de ter seus direitos políticos suspensos por cinco anos.

A ação pública foi iniciada pelo Ministério Público do Maranhão, mas foi julgada improcedente na comarca de
Pedreiras. No recurso, o MP alegou que o ex- prefeito não disponibilizou à Câmara de Vereadores as contas do
município de 2005 a 2008, fato considerado pela justiça como atentando contra os princípios da administração
pública e que constitui ato de improbidade.
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SINDJUS-MA participa de reunião para elaboração do Planejamento Plurianual (PPA) do TJMA

A reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira (23/07) no auditório do setor de Recursos HumanosA reunião
ocorreu na manhã desta quinta-feira (23/07) no auditório do setor de Recursos Humanos

Pedro Davi Araujo e Artur Filho, diretores do SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO - SINDJUS/MA, e o servidor Emanoel Jansen, participaram na manhã desta quinta-feira (23/07) da
reunião de apresentação do levantamento de diagnósticos para o Planejamento Plurianual (PPA) do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) para o quadriênio 2016/2019.O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento
estratégico de médio prazo da administração pública brasileira e contempla as diretrizes, objetivos e metas a
serem alcançados no período de quatro anos de sua vigência.

A próxima etapa será a elaboração de estratégias, mas antes o SINDJUS-MA, representado pelo servidor e
especialista em orçamento público Emanoel Jansen, assim como os demais membros da Comissão do PPA, vai
poder avaliar e sugerir propostas sobre o que foi levantado nessa primeira etapa de diagnóstico. ”As ações que
serão inseridas no PPA são de interesse dos servidores, da magistratura e da administração do Tribunal. Nessa
primeira etapa estamos conhecendo a realidade, quais são as demandas e os problemas, e depois vamos
apresentar as soluções na  etapa seguinte", disse Emanoel Jansen.

A partir da realização do PPA, o resultado esperado pelos representantes do SINDJUS/MA é que sejam obtidos
êxitos como ações de valorização dos servidores, como a discussão do Novo Plano de Cargos, Salários e
Vencimentos (PCCV), melhoria da estrutura física dos fóruns, e definição de programas que devem ser
implementados para tornar a justiça mais ágil, dentre outros projetos que impactarão positivamente na
administração do Tribunal.”Com o PPA teremos vários olhares direcionados aos problemas que enfrentamos e
poderemos resolvê-los com mais facilidade do que se tivéssemos apenas com uma única visão, de modo a
alcançarmos nossos próximos objetivos, novas visões, valores e elaboração das estratégias e programas que
serão implantados”, declarou Claudio Raposo, Diretor Financeiro do TJMA.

A Diretoria Financeira ainda vai discutir a proposta de revisão do PPA (Plano Plurianual) com a Secretaria
Estadual de Planejamento - SEPLAN. Além de realizar uma oficina com os membros da Comissão do PPA para
enviá-lo até o dia 31 de agosto para decisão da Assembleia Legislativa.
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Justiça nega pedido de perícia contábil em dívida do Governo à Constran

Os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) acataram recurso da
empresa Constran (Construções e Comércio S/A) e reconheceram a desnecessidade de realização de perícia
contábil, em ação que executa dívida do Governo do Estado em favor da construtora, entendendo que a
apuração do valor depende de simples cálculos aritméticos.

O recurso reforma decisão da juíza Luzia Nepomuceno, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em processo
que objetiva pagamento à Constran, referente à remuneração por contrato de 1985.

A juíza havia acolhido pedido do Estado do Maranhão, para converter em diligência e determinar a realização
de perícia contábil no processo de execução, cujo valor é objeto de divergências entre as duas partes, sendo
reconhecido pelo Estado como incontroverso o valor de R$ 99 milhões.

tributacao-contabilidade

Os advogados da Constran recorreram do deferimento da perícia, alegando ausência de vícios no processo de
execução, onde ficara demonstrada a desnecessidade da perícia, já que as divergências encontradas não
representariam contradição que autorizasse sua realização.

Já o Estado do Maranhão defendeu que seriam consideráveis as divergências entre os cálculos das duas partes,
inclusive em razão da complexidade das contas da vultosa quantia e da repercussão envolvendo o caso.

Recursos

O desembargador Jorge Rachid, relator do recurso da Constran ao TJMA, observou que o pedido de perícia
contábil já fora apreciado pelo juízo de primeiro grau, em embargos à execução, quando foi declarada sua
desnecessidade.

Essa decisão foi reformada em embargos de declaração ajuizados pelo Estado na 1ª Vara da Fazenda Pública, o
que não seria admissível uma vez que esse tipo de recurso exigiria a demonstração de omissão, obscuridade ou
contradição, o que não se verificou no caso
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Justiça do Maranhão prioriza julgamentos de crimes contra a mulher

De 3 a 7 de agosto, o Poder Judiciário do Maranhão vai priorizar a realização de audiências de instrução e
julgamento dos processos criminais em que mulheres figuram com vítimas, e os cíveis ou de família em que esse
público é parte interessada. A ação faz parte da campanha “Justiça pela Paz em Casa”, que na sua segunda
edição, fará alusão ao aniversário de nove anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Nesse período, os tribunais do júri também vão intensificar a realização de julgamentos das ações judiciais de
violência doméstica contra a mulher.  Em São Luís, as audiências serão realizadas por cinco juízes, entre esses,
o titular da Vara Especializada da Mulher.

A campanha, de iniciativa da vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia Rocha,
tem como objetivo articular, junto aos tribunais dos estados, a mobilização nacional dos magistrados das varas
criminais, tribunais do júri e juizados especializados na Lei Maria da Penha, visando promover o andamento e a
conclusão dos processos em todo o país. A ação funciona em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB-MA.

PARCERIA – A primeira edição foi lançada em São Luís, pela ministra Cármen Lúcia, e a presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, de 9 a 13 de março deste ano (em alusão ao
Dia Internacional da Mulher).

“É importante que haja trabalho conjunto para que as leis aplicadas aos casos de violência contra a mulher,
somadas à construção da “Casa da Mulher Brasileira” e à adoção de novas práticas de combate à violência,
incentivem à paz nos lares brasileiros”, disse a ministra, no lançamento da campanha no Maranhão.

No Estado, a campanha é coordenada pela presidente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar do TJMA (CEMULHER), desembargadora Angela Salazar.

DADOS – Segundo levantamento da Coordenadoria da Mulher do TJMA, na primeira edição da campanha, 600
audiências foram agendadas, na Região Metropolitana da capital e interior, com um total de 468 julgamentos
realizados pelas duas varas especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher (São Luís e Imperatriz)
e as demais varas criminais competentes.

No período anterior, foram cumpridos mais de 3 mil mandados, dentre citações, intimações, medidas protetivas,
prisões e busca e apreensão e agendadas 137 audiências.
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Tribunal recebe denúncia contra o ex-prefeito de Senador La Rocque
  
A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) recebeu, por maioria, denúncia contra o
ex-prefeito de Senador La Rocque, João Alves Alencar. Ele é acusado pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA) de deixar de apresentar, no prazo previsto em lei, a prestação de contas do exercício de 2012 ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à Câmara de Vereadores do Município.

Na denúncia formalizada junto ao Tribunal de Justiça, o MPMA sustenta que a prestação de contas apresentada
pelo ex-prefeito ocorreu após o período estabelecido pelo Tribunal de Contas, configurando ato de improbidade
administrativa com lesão ao erário, tendo o João Alves Alencar adotado uma conduta omissa diante do fato. Em
sua defesa, o ex-gestor alegou que na denúncia formalizada pelo MPMA não estão descritos os fatos em todas
as circunstâncias, principalmente na parte que se refere aos prejuízos causados à administração pública.

Os argumentos do ex-prefeito não foram acolhidos pela maioria do colegiado, cujo entendimento foi de que a
denúncia do MPMA deve ser apurada, conforme pedido daquele órgão ministerial. Processo nº 2282015.


