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Improbidade: Julgamento de Castelo por não ter pago servidores
será dia 11 de abril

Judiciário indefere mandado de segurança de Castelo|

O processo que apura suposta improbidade administrativa do ex-prefeito de São Luís, João Castelo (PSDB) se
encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 11 de abril, às 10h. Nesta
sexta-feira (28), Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) indeferiram o
mandado de segurança onde a defesa de castelo pedia perícia judicial.

A denúncia do Ministério Público estadual alega que o então gestor teria cometido ato de improbidade ao não
pagar os salários dos servidores nos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.

O entendimento unânime do órgão colegiado do TJMA foi de que a decisão do juiz de direito Fernando Cruz (7ª
Vara Criminal da capital), ao indeferir o pedido de perícia, foi fundamentada e justificada, por entender que
existem provas nos autos, como relatórios da Controladoria Geral do Município e Assessoria Técnica do
Ministério Público, extratos de conta-corrente, recibos, que tornam desnecessária a admissão da perícia.

A defesa de Castelo alegava que "apenas uma perícia judicial alheia a ranços políticos poderia estabelecer a
verdade real sobre as contas da Prefeitura Municipal à época da gestão do Impetrante, de forma a indicar se
houve, ou não, a improbidade".

O desembargador Joaquim Figueiredo (relator) votou pela  denegação da segurança e foi acompanhado pelos
demais membros da corte.
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Assembleia não pode interferir em proposta orçamentária do
Judiciário

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) concedeu, em definitivo, nesta quarta-feira (26), mandado de
segurança em favor da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), para reconhecer que a competência
para alterar proposta de orçamento do Judiciário estadual é do Poder Legislativo.
A decisão unânime, tomada em sessão do Órgão Especial do TJMA, confirmou liminar anteriormente concedida
pelo desembargador Bayma Araújo, determinando que a governadora Roseana Sarney encaminhasse mensagem
à Assembleia Legislativa com a proposta orçamentária original (valores integrais) do Poder Judiciário, exercício
financeiro de 2014.
A AMMA ajuizou o mandado de segurança pelo fato de, inicialmente, a governadora ter enviado ao Legislativo o
projeto de lei orçamentária com valores inferiores aos apresentados pelo Judiciário. Sustentou que,
encaminhada ao Executivo, a proposta foi alterada, reduzindo-se os valores indispensáveis para despesas de
custeio.
Além disso, segundo a Associação, a governadora alterou a estimativa dos valores arrecadados pelo Fundo
Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário (FERJ), fazendo também remanejamento de suas
despesas. A AMMA considerou o ato uma afronta à autonomia administrativa e financeira do Tribunal e que, ao
Executivo, cabia apenas a remessa da proposta orçamentária ao Legislativo.
Ao conceder a liminar, o desembargador Bayma Araújo entendeu não ser permitido ao Poder Executivo reduzir
valor consubstanciado em proposta orçamentária dos demais poderes, mas sim ao Poder Legislativo, exceto em
caso de não observância do Judiciário quanto aos limites estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias.
MAIS DA METADE - O relator verificou que o projeto de lei apresentado pelo Executivo, reduzindo
consideravelmente a proposta original para despesa de custeio, de R$ 107 milhões para pouco mais de R$ 32
milhões, foi além do permitido, com corte em mais da metade do valor previsto no teto orçamentário, de R$
73.852.419,00, assegurado por lei, de observância irrestrita pelo Executivo.
Antes do julgamento do mérito, nesta quarta, o relator rejeitou duas preliminares levantadas pelo Estado,
alegando ilegitimidade ativa da AMMA e incompetência do TJMA para julgar o feito. Bayma Araújo considerou a
Associação parte legítima, como instituição que pleiteou o zelo ao Poder Judiciário, evitando ofensa à
Constituição, de intromissão do Poder Executivo em retirar, modificar, alterar proposta orçamentária do
Judiciário, de competência do Legislativo.
O relator entendeu, ainda, que não há interesse individual de magistrado na causa e que o Tribunal tem
competência para julgar. Quanto a essa preliminar, divergiu o desembargador Paulo Velten, para quem a
matéria deveria ser tratada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
MÉRITO - Superadas as preliminares, todos acompanharam o voto do relator no mérito, confirmando a liminar.
Bayma Araújo lembrou que, anteriormente, a liminar fora cumprida, com envio do projeto original na íntegra
para a Assembleia e que, embora o Legislativo já tenha apreciado a matéria, mantendo os cortes, o mandado de
segurança, em sua decisão final, serviu para reconhecer que o Poder Executivo não pode interferir em proposta
orçamentária do Judiciário.
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Advogados representaram contra a desembargadora Ângela Salazar|Altenir Botelho está novamente dando as
cartas na Prefeitura de Alto Alegre|



Altenir Botelho está novamente dando as cartas na Prefeitura de Alto Alegre|

Tweetar

Advogados e lideranças políticas de Alto Alegre do Pindaré estão desde a última terça-feira em Brasília.

Eles representaram contra a desembargadora Ângela Salazar, que acusam de cometer arbitrariedades para
reintegrar o prefeito Atemir Botelho ao cargo.

Os advogados pedem ao Conselho Nacional de Justiça a anulação do processo.

De acordo com o blog de Marcelo Vieira, a desembargadora negou informações, ignorou pedidos dos advogados
do vice-prefeito Edésio, que exercia o mandato desde a cassação de Botelho, e negou análise de questões de
ordens levantadas pela defesa. (Leia aqui)

Os advogados  de Edésio alegam também ao CNJ que a desembargadora não poderia ter dado direito a Atemir
de reassumir o cargo - "por meio de meros Embargo de Declaração" - sem que o Ministério Público tenha sido
ouvido.

- A desembargadora Ângela Salazar, mesmo alertada pelo advogado de que os Embargos de Declaração não
poderiam ser julgados, pois o Ministério Público, como parte contraria, não teve oportunidade de se manifestar
sobre o pedido de efeitos modificativos, como é pacífica a jurisprudência, em claro desprezo ao órgão
ministerial, sequer conheceu do pedido, como se não existisse Ministério Público neste Estado. Será? - disseram
os advogados, segundo o blog de Marcelo Vieira.

Com menos de um ano no Tribunal de Justiça, Ângela Salazar já enfrenta problemas no CNJ.

O juiz João Santana, da 7ª Vara da Fazenda Pública, pede a anulação da votação que a elegeu desembargadora,
alegando vícios e suspeições no processo.

O juiz quer a vaga da magistrada na Alta Corte de Justiça do Maranhão.

A denúncia relativa ao processo de Atemir Botelho pode piorar as coisas para a desembargadora(Do Blog do
Marco D'ça)
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TJ indefere pedido de Castelo por perícia em ação de improbidade

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
consideraram desnecessária a perícia judicial pedida pelo ex-prefeito de São Luís, João Castelo, em ação penal
para apurar suposto ato de improbidade por ele, em tese, praticado. A denúncia do Ministério Público estadual
alega que o então gestor teria deixado de pagar os salários dos servidores nos meses de dezembro de 2012 e
janeiro de 2013.

O entendimento unânime do órgão colegiado do TJMA foi de que a decisão do juiz de direito Fernando Cruz (7ª
Vara Criminal da capital), ao indeferir o pedido de perícia, foi fundamentada e justificada, por entender que
existem provas nos autos, como relatórios da Controladoria Geral do Município e Assessoria Técnica do
Ministério Público, extratos de conta-corrente, recibos, que tornam desnecessária a admissão da perícia.

__________________Leia mais
MP protocola duas ações contra Castelo por não pagamento de salários

O desembargador Joaquim Figueiredo (relator) afastou a possibilidade de teratologia (deformidade) da decisão,
reclamada pelo ex-prefeito, única hipótese em que o mandado de segurança é admitido contra ato judicial
passível de recurso ou correição, segundo jurisprudência das Cortes Superiores.

Com base neste entendimento, o relator votou pela denegação da segurança, que tinha o intuito de suspender
os efeitos da decisão do magistrado de 1º grau.

No mandado de segurança, a defesa do ex-prefeito sustentava que "apenas uma perícia judicial alheia a ranços
políticos poderia estabelecer a verdade real sobre as contas da Prefeitura Municipal à época da gestão do
Impetrante, de forma a indicar se houve, ou não, a improbidade".

Documentos públicos



Em informações prestadas ao relator, o juiz, além de citar as provas consideradas suficientes presentes nos
autos, acrescentou que são documentos públicos produzidos, principalmente, por instituição financeira (Banco
do Brasil) e órgão público (Controladoria Geral do Município). 

Registrou que o Ministério Público apresentou a denúncia com a documentação, e o réu, tanto em defesa prévia
quanto em defesa escrita, não impugnou os documentos que vieram acompanhando a denúncia.

(As informações são do TJ)
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Jornal O Estado do Maranhão terá que se retratar por mentira
contra Flávio Dino

O juiz Clésio Coelho Cunha, que respondepela 4ª Vara Cível da
capital, concedeu liminar garantindo direito de respostaa Flávio
Dino sobre a acusação mentirosa, publicada em um jornal de
propriedadeda família do senador José Sarney, de que o comunista
teria se hospedado em umhotel da cidade de Teresina com diárias
pagas pela Embratur, órgão do qual Dinofoi presidente.



Em razão da notícia infundada e semprovas proferida contra Flávio, o jornal O Estado do Maranhão terá que
seretratar na edição desta sexta-feira, dia 28 março.
Na decisão, o juiz baseia-se emdeclaração da Embratur que atesta que não houve autorização do referido
órgãopara pagamento de diárias e passagens com ou sem ônus para a hospedagem deFlávio na capital do Piauí. 
"A resposta não foi publicada na íntegrano jornal requerido, que a ela apenas se reportou em outra nota, onde
novamentefoi colocada em dúvida a conduta do requerente. (...) Nesse sentido, entendo serplausível o direito
alegado pelo autor", diz o juiz, ao frisar que a notícia,pelo teor da gravidade, "merecia apuração mais
criteriosa".
O Direito de Resposta terá que serpublicado, na íntegra, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas), a contar
danotificação, na mesma página, espaço e tamanho em que foi publicada a ofensa ecom igual destaque. Em
caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 50 milreais.
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Problemas com internet e telefone prejudicam serviços em
comarcas

Problemas envolvendo internet e linhas telefônicas estão prejudicando as comarcas de Dom Pedro e São
Domingos do Azeitão. Os problemas, apesar de não provocarem suspensão do atendimento, limitam as
atividades das secretarias judiciais nas duas comarcas, afetando a comunicação e o trabalho com os sistemas do
Tribunal de Justiça.

Em Dom Pedro, segundo o juiz titular Carlos Eduardo Coelho de Sousa, o problema no fórum são as linhas
telefônicas, que não funcionam desde a quarta-feira, 26. "Esse problema nos impede de realizar qualquer tipo
de trabalho interno aqui na secretaria judicial que necessite de uso da internet e dos sistemas Themis e
Digodoc", ressalta o magistrado. A empresa de telefonia já foi contatada, mas ainda não há previsão para
solucionar o problema.

Na Comarca de São Domingos do Azeitão, o problema com internet existe desde que a comarca foi instalada no
ano de 2007, mas, de acordo com informações da secretaria judicial, o problema se agravou de três meses pra
cá. "A situação está prejudicando demais a alimentação nos sistemas. O atendimento ao público está lento,
muitas vezes temos que pedir para as partes retornarem em outro horário devido ao não acesso ao sistema",
destaca Jorge Antônio Sales Leite, titular da comarca.

Outro problema causado é que as certidões cíveis e criminais demoram pra ser expedidas por falta de consulta
ao sistema. Os boletos para pagamento das custas, às vezes, não são impressos em tempo hábil, prejudicando a
distribuição dos processos. "Por causa disso, a Correição Ordinária na Comarca foi prorrogada por falta de
acesso aos sistemas", destacou. A Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça já foi informada sobre os
problemas em São Domingos do Azeitão.

Assessoria de Comunicação
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Prefeito é afastado do cargo por fraude em licitação

Raimundo Nonato dos Santos|

Nesta quinta-feira, 27, o Poder Judiciário afastou liminarmente, por 90 dias, o prefeito de Humberto de Campos,
Raimundo Nonato dos Santos, por fraudar licitações para construção de duas praças. Ele também está impedido
de entrar na Prefeitura e convocar a presença de funcionários públicos municipais, sob qualquer circunstância,
pelo mesmo prazo.

A decisão é resultado de Ação Cautelar ajuizada, em 12 de março, pelo promotor de justiça Carlos Augusto
Soares. O representante do Ministério Público do Maranhão acionou o ex-gestor e a empresa Marf Locação e
Urbanismo Ltda, com base nos contratos firmados para construção das praças - Humberto de Campos e Base -,
 com recursos oriundos de convênios com o governo estadual.

Com o afastamento de Raimundo Nonato dos Santos, a Câmara Municipal tem 24 horas para empossar o
vice-prefeito, Augusto Cesar Fonseca Filho. Todas as instituições bancárias oficiais, com as quais o Município
mantém convênio, serão notificadas a fim de bloquear qualquer transação financeira por parte do prefeito
afastado.

O juiz Lúcio Paulo Fernandes Soares suspendeu, ainda, a execução das praças, bem como quaisquer
pagamentos referentes a estas obras, até o final da futura Ação Civil Pública, que deve ser interposta pelo
MPMA.

Ao investigar os processos de licitação, foi detectado que não constam no edital as condições de recebimento do
objeto licitado; as condições de pagamento dos serviços executados, conforme exigido pela Lei 8.666/93; e
tampouco o projeto básico, que deveria ser anexado ao edital. Além disso, o MPMA constatou que o endereço da
construtora, no município de Raposa, é fictício. No local, onde deveria funcionar a sede da empresa, existe uma
residência particular.



Na avaliação do promotor de justiça, essas irregularidades, mais que meras formalidades, indicam a falta de
zelo e de rigor na contratação da empresa, além de demonstrar a falta de cuidado com o produto final do
referido contrato. "O objeto do contrato deve, obrigatoriamente, atender ao interesse público. Se não há sequer
cláusula estabelecendo as condições de recebimento da obra, que garantia a sociedade tem do cumprimento
dessas finalidades?", questiona Carlos Augusto Soares.

No material analisado pelo MPMA, não foram encontrados os documentos que comprovam a inscrição da  Marf
Locação e Urbanismo Ltda no cadastro de contribuintes do Estado do Maranhão, em desconformidade com a
Lei de Licitações. Também foi identificado que a vencedora do certame apresentou o certificado de
regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com data fora do prazo legal.

Mesmo com essas irregularidades, o Município de Humberto de Campos homologou o contrato com a Marf
Locação e Urbanismo Ltda, reprovando a empresa Mega Empreendimentos Ltda, sob a justificativa que esta
não teria apresentado o contrato social. Porém, a Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, que
avaliou os documentos, identificou o contrato da construtora inabilitada.

OBRAS

Para o membro do MPMA, a construtora vencedora da licitação funciona apenas como fachada, desviando o
dinheiro público. Carlos Augusto Soares inspecionou a obra e notificou os trabalhadores. Nos depoimentos, os
pedreiros informaram que o material utilizado na construção é fornecido pelo encarregado de obras do
Município de Humberto de Campos e não há a presença de qualquer empresa na execução do serviço. Eles
testemunharam que foram contratados por outro funcionário da Prefeitura.
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Vice-prefeito e vereador podem estar ligados a protesto de
motoqueiros em Arame

A manifestação ocorrida em Arame, na última terça-feira (25),  foi classificada pelo juiz Holídice Cantanhede
com uma afronta ao Estado de Direito, "com a vitória da barbárie em detrimento da lei", disse Protásio.

Em entrevista ao GLOBO, o juiz expulso, que está em Grajaú, disse que chegou a sentir medo quando um grupo
de motoqueiros fez um "buzinaço" em frente ao Fórum de Arame, no início da tarde de terça-feira, momentos
antes de ele o promotor deixarem a cidade.

- Mas maior do que o medo é a indignação, o ultraje por sermos expulsos por querer trabalhar, cumprir nosso
papel e fazer com que fosse respeitada uma norma que visa preservar a segurança do condutor da moto e da
própria população.

O magistrado relatou ainda, "apesar da barbárie", vai voltar a Arame "mais estimulado para trabalhar".



Segundo uma postagem do Blog "Grajaú de Fato", a manifestação pode ter sido partidária. Confira a matéria:
Juiz e Promotor foram expulsos da cidade

A cobrança do uso de capacete, trabalho que vem se desenvolvendo através de audiências públicas, em parceria
com a comunidade, a polícia e lideranças, foi o estopim nesta terça-feira, 25, para a ameaça que sofreram Dr.
Carlos Róstão e Dr. Holídice Cantanhede ao ponto de terem que deixar o município. "Fui surpreendido com a
manifestação. Algumas pessoas interditaram a MA-006 que liga Arame a Buriticupu. Tocaram fogo em pneus,
escreveram faixas com dizeres do tipo 'fora promotor', 'fora capacete', 'queremos estradas', 'queremos
sinalização'", disse em entrevista ao Grajaú de Fato.

Dr. Holídice, por sua vez, ouvido pelo Jornal O Globo, declarou ter sentido medo quando um grupo de
motoqueiros fez um "buzinaço" em frente ao Fórum de Arame, momentos antes de ele e o promotor deixarem a
cidade.

O que mais surpreendeu o promotor Róstão foi a organização da manifestação que não costuma acontecer em
Arame quando se trata de cobrar direitos. "Não me pareceu uma manifestação espontânea, mas algo
orquestrado. Eu não posso afirmar, mas pelo que eu percebi era uma minoria que não está satisfeita pelas
medidas que vêm sendo tomadas pelo Ministério Público e digo isso por que vi muitas pessoas trafegando
normalmente em Arame sem participar desse movimento".

O Grajaú de Fato obteve informações de que o vice-prefeito de Arame, Paulino Barbosa Rodrigues e o vereador
Chico Magalhães (PPS) que foi o parlamentar mais bem votado nas eleições de 2012 com 1.066 votos, podem
estar ligados ao manifesto. Em uma fotografia tirada por uma pessoa que não quer se identificar, agora em
posse da Polícia Civil de Arame, mostra a presença dos políticos aliados ao prefeito no ato. Nesta quarta-feira,
26, Marcelo Lima de Farias (prefeito) fez uma reunião na Câmara Municipal com cerca de 80 motoqueiros onde
declarou estar sofrendo perseguição por parte da Promotoria.

Com o protesto desta terça-feira, os motoqueiros em torno de dez, pediam pela sinalização de vias e melhorias
de estradas, ao invés de lei para o uso de capacete. "O que eles pedem não é da minha competência;
aproveitaram para colocar a questão das vias que estão em péssimas condições de conservação e a sinalização e
isso  está de acordo com as pretensões do MP porque realmente é interessante que as vias sejam restauradas,
mas isso cabe ao Poder Público Municipal. É interessante que a cidade seja sinalizada, embora não vá mudar
muito a cidade ser sinalizada e a maioria das pessoas sem habilitação".

Para o Dr. Carlos Róstão é curioso se organizar um protesto que vá contra a aplicação da lei. "Arame tem mil e
um motivos para fazer protestos, mas pelos gravíssimos problemas daquele município; não sou contra os
protestos que é um direito constitucional, mas vi nesse um pano de fundo, um subterfúgio sem fundamento" e
continuou. "Nossa intenção não é perseguir ninguém, mas mostrar que aquele município tem lei e autoridade.
No fim das contas queremos melhorar a situação, fiscalizar e fazer a aplicação da lei".

Mesmo após o ato, Dr. Róstão afirma que as ações da Promotoria têm tido resultados positivos e boa parte da
população vem usando o capacete. "Eu percebi claramente isso e nós começamos a coibir também mais
efetivamente a direção por menores e deu resultados".

Continuação dos trabalhos

A imprensa, inclusive blogs, vem veiculando que o promotor e o juiz foram expulsos de Arame. Dr. Róstão,
porém, afirmou que tudo foi gerado pelas ações da Promotoria e, como ele estava de carona com o Dr. Holídice,
o magistrado também acabou sofrendo a pressão dos motoqueiros.

Questionado se continuará, ele declarou que "o Ministério Público não é para frouxos e que se o trabalho fosse
fácil qualquer um desenvolveria. "Fui indicado pela Procuradoria Geral de Justiça para responder por Arame e
continuarei firme. Não vou me intimidar com esse tipo de manifestação até por que não é uma ação da
população, mas isolada".



Associação dos Magistrados do Maranhão

A Associação dos Magistrados (AMMA) tomou conhecimento do problema ainda no início da tarde de ontem, e
encaminhou ofício à Presidência do Tribunal de Justiça denunciando o clima de insegurança. De acordo com o
presidente Gervásio Santos, a situação de ameaça que o juiz Holídice Barros sofreu não diz respeito somente a
ele, mas a toda Magistratura do Maranhão.

Para Gervásio Santos, o estado do Maranhão está à beira da barbárie por absoluto descaso do Governo do
Estado com a segurança pública. "O que aconteceu no município de Arame foi uma afronta ao Estado do Direito,
com a vitória da barbárie em detrimento da lei".
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Ministério Público diz que cobra cumprimento da lei ao exigir
capacete de motoqueiros no interior

Os motoqueiros de Arame: descumprimento da lei|

Ministério Público diz que cobra cumprimento da lei ao exigir capacete de motoqueiros no interior...

qui, 27/03/14 por Marco D'Eça às 07:00h

Em nota divulgada ontem, a Procuradoria-Geral de Justiça lamentou a manifestação de condutores de
motocicletas, no município de Arame, após decisão judicial exigindo o uso de capacete.

E garantiu que pediu a decisão judicial para que a Lei de Trânsito fosse cumprida.

- Com o objetivo de garantir o cumprimento do Código Nacional de Trânsito e a segurança dos moradores, o
promotor de justiça Carlos Róstão Martins Freitas pediu à Justiça a fixação de prazo para a obrigação do uso de
capacete pelos motociclistas - diz a Nota.

Após decisão do juiz Holídice Cantanhede Barros, motoqueiros resolveram fazer manifestação da cidade, para
não usar o equipamento de segurança.

- O MPMA destaca que vai continuar trabalhando, diuturnamente, para assegurar o fiel cumprimento da lei e
lamenta o episódio - afirmou a nota do MP-MA, assinada pela Secretaria de Relações Institucionais.

Abaixo, a íntegra do documento:

NOTA OFICIAL

 O Ministério Público do Maranhão vem desenvolvendo, em Arame, ações em prol da sociedade, em parceria
com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de garantir o cumprimento da missão constitucional de
defesa dos direitos difusos e coletivos da população do município.



 Com o objetivo de garantir o cumprimento do Código Nacional de Trânsito e a segurança dos moradores, o
promotor de justiça Carlos Róstão Martins Freitas pediu à Justiça a fixação de prazo para a obrigação do uso de
capacete pelos motociclistas.

 O pedido foi acatado pelo juiz Holídice Cantanhede Barros, gerando a revolta de parte dos condutores, que
fizeram manifestação na cidade nesta terça-feira, 25. O MPMA destaca que vai continuar trabalhando,
diuturnamente, para assegurar o fiel cumprimento da lei e lamenta o episódio.

 Secretaria para Assuntos Institucionais
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Jornal da oligarquia é obrigado pela Justiça a publicar Direito de
Resposta de Flávio Dino



Essa o Maranhão esperou 50 anos para ver!

E não é que o jornal da família Sarney vai ter que se retratar em relação às mentiras que espalhou
recentemente contra Flávio Dino? A decisão do juiz Clésio Coelho Cunha, da 4ª Vara Cível da capital, obriga o
jornal O Estado do Maranhão a publicar o Direito de Resposta enviado por Flávio Dino na semana passada.

A assessoria do pré-candidato da oposição informou que, mesmo tendo enviado e entrado em contato com a
direção do jornal, o impresso se negou a publicar a nota e o documento que comprovam que a acusação feita
contra Dino. Caso não cumpra a liminar judicial, o jornal deverá pagar multa diária de R$ 50 mil.

 Este blog vem alertando para as peripécias e mentiras do jornal do clã oligarca, que tem se esbaldado nas
mentiras contra o líder da oposição e nem seque publica o tal direito sagrado de resposta do acusado. Nem
mesmo com provas contundentes o jornal negava suas acusações.

Nesse caso, há que se reconhecer que os blogs sarneysistas que fizeram as acusações junto com o jornal
publicaram o Direito de Resposta enviado pelo pré-candidato. O único que se recusou a desfazer os boatos foi o
jornalão da oligarquia.

De todo modo, será um grande prazer para todos os maranhenses ver o jornal O Estado do Maranhão desmentir
mais um de seus boatos. E fica o alerta para as próximas investidas do grupo Sarney:

Muito cuidado com as mentiras. Eles não vão parar com a boataria!
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Mentira tem perna curta: Jornal de Roseana se retrata por factoide
contra Flávio Dino
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TJ relaxa perícia contra o ex-prefeito João Castelo

Ex-prefeito João Castelo|

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão consideraram
desnecessária a perícia judicial pedida pelo ex-prefeito de São Luís, João Castelo, em ação penal para apurar
suposto ato de improbidade por ele, em tese, praticado. A denúncia do Ministério Público Estadual alega que o
então gestor teria deixado de pagar os salários dos servidores nos meses de dezembro de 2012 e janeiro de
2013.
O entendimento unânime do órgão colegiado do TJ foi de que a decisão do juiz de direito Fernando Cruz (7ª
Vara Criminal da capital), ao indeferir o pedido de perícia, foi fundamentada e justificada, por entender que
existem provas nos autos, como relatórios da Controladoria Geral do Município e Assessoria Técnica do
Ministério Público, extratos de conta-corrente, recibos, que tornam desnecessária a admissão da perícia.
O desembargador Joaquim Figueiredo (relator) afastou a possibilidade de teratologia (deformidade) da decisão,
reclamada pelo ex-prefeito, única hipótese em que o mandado de segurança é admitido contra ato judicial
passível de recurso ou correição, segundo jurisprudência das Cortes Superiores. Com base neste entendimento,
o relator votou pela denegação da segurança, que tinha o intuito de suspender os efeitos da decisão do
magistrado de 1º grau.
No mandado de segurança, a defesa do ex-prefeito sustentava que "apenas uma perícia judicial alheia a ranços
políticos poderia estabelecer a verdade real sobre as contas da Prefeitura Municipal à época da gestão do
Impetrante, de forma a indicar se houve, ou não, a improbidade".

DOCUMENTOS PÚBLICOS - Em informações prestadas ao relator, o juiz, além de citar as provas consideradas
suficientes presentes nos autos, acrescentou que são documentos públicos produzidos, principalmente, por
instituição financeira (Banco do Brasil) e órgão público (Controladoria Geral do Município).
Registrou que o Ministério Público apresentou a denúncia com a documentação, e o réu, tanto em defesa prévia
quanto em defesa escrita, não impugnou os documentos que vieram acompanhando a denúncia. Informou, ainda,
que o processo se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 11 de abril,



às 10h.
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Jornal O Estado do Maranhão publica direito de resposta após
determinação da Justiça
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Casamento comunitário ocorre em Rosário no dia 1º de abril
A cerimônia reunirá 90 casais no Ginásio Poliesportivo do município.
Imirante.com
28/03/2014 às 08h34 - Atualizado em 28/03/2014 às 08h42
SÃO LUÍS - Uma cerimônia, que ocorre na terça-feira, dia 1º de abril, a partir das 10h, no Ginásio Poliesportivo,
reúne 90 casais em casamento comunitário promovido pela 2ª Vara da Comarca de Rosário.

Presidido pela juíza Lúcia de Fátima Silva Quadros, titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim e atualmente
respondendo por Rosário, o evento conta com a parceria da prefeitura do município e da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus.

Entre os nubentes, José Aquino dos Reis (78) e Joana Baltazar dos Santos (75), o casal mais velho, e Antonio
Carlos Pereira Mendes e Aline Priscila Silva Botentuit, ambos com 19 anos, o casal mais jovem.

Instituído pelo Poder Judiciário do Maranhão desde 1999, o Projeto Casamento Comunitário visa a oficializar a
união de casais, sem ônus para os nubentes.

Ainda em abril, cerimônias do tipo acontecem em Sucupira do Norte, no dia 10, com a participação de 45 casais,
e em Imperatriz, onde o evento promovido pela 2ª Vara de Família da comarca acontece no dia 11.
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Imagem do dia: Direito de Resposta publicado no jornal O Estado
do Maranhão



Depois de inventar uma acusação contra o pré-candidato ao governo do estado, Flávio Dino, e insistir na
mentira mesmo depois de desmentido, o pasquim da família Sarney foi obrigado pela justiça a publicar Direito
de Resposta nesta sexta-feira (28). Relembre aqui, aqui e aqui.
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Jornal O Estado do Maranhão mente e é obrigado pela justiça a
publicar Direito de Resposta

O que tem dito este blog a respeito do 'jornalismo' praticado pelo pasquim da família Sarney? O jornal O Estado
mente e, mesmo depois de desmentido, insiste em mentir. Faz isso cumprindo o seu papel original de servir
politicamente aos interesses dos seus donos.

Leia também: Por que o jornal O Estado do Maranhão Mente?

Em razão de mais um mentira contada nas páginas do "jornal dos Sarney", o juiz Clésio Coelho Cunha, que
responde pela 4ª Vara Cível da capital, concedeu liminar garantindo direito de resposta a Flávio Dino no caso
em que o pasquim fez acusação mentirosa afirmando que o comunista teria se hospedado em um hotel da
cidade de Teresina com diárias pagas pela Embratur, órgão do qual Dino foi presidente. Relembre aqui.

Mesmo depois de desmentido, o jornal insistiu na notícia infundada e sem provas. Uma declaração da Embratur
foi enviada ao jornal O Estado do Maranhão atestando que não houve nenhum pagamento por parte do órgão,
mas o pasquim preferiu permanecer lorotando e agora terá que se retratar na edição desta sexta-feira, dia 28
março.

Por ordem judicial, o 'jornal dos Sarney' publica nesta sexta-feira (27) Direito de Resposta. De acordo com a
decisão do juiz, a Resposta terá que ser publicado, na íntegra, no prazo de 24 horas, a contar da notificação, na
mesma página, espaço e tamanho em que foi publicada a ofensa e com igual destaque. Em caso de
descumprimento, a multa diária é de R$ 50 mil reais.
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Inscrições abertas para curso de Formação de Conciliadores

28
MAR
2014
08:24

A Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) dá seguimento à sua agenda de capacitações em
conciliação e mediação de conflitos com o curso de Formação de Conciliadores na comarca de Balsas.

Os servidores locais e das comarcas adjacentes devem realizar sua inscrição até o dia 30 de março, por meio do
sistema acadêmico Tutor, da escola judicial, acessado por meio do sistema interno do Tribunal. As vagas são
limitadas.

O curso também será disponibilizado para professores e acadêmicos do Curso de Direito que estão cursando o
7º período. Os Estagiários-Conciliadores que já atuam na Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
de Balsas – Cejusc/Casa do Direito, também poderão participar do treinamento. Para esse grupo, o período de
inscrição vai até a sexta-feira (28) na Casa do Direito – Balsas.

O treinamento será realizado no período de 1º a 12 de abril, na Unibalsas ( BR 230, Km 5, s/n – Fazenda
Malidere 4, Balsas-MA) com aulas no turno matutino e vespertino. O curso faz parte de uma série de
capacitações que visam a formação de novos conciliadores para atender as demandas do Núcleo de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos.

Para este curso, que abordará conceitos e técnicas de conciliação, o instrutor será Washington Sousa Coelho –
bacharel em Direito; licenciado em História; bacharel em Turismo; pós-graduado em Docência do Ensino
Superior; pós-graduado em Direito Empresarial e certificado no Curso de Instrutores de Conciliadores e
Mediadores.

 

Comunicação ESMAM
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TJMA divulga escala de plantão do 2º grau
 28
MAR
2014
09:20

Está disponível, no Portal do Poder Judiciário, a escala de plantão do 2º grau, onde são recebidas apenas
demandas urgentes nas esferas cível e criminal, incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança,
medidas cautelares (por motivo de grave risco à vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória,
entre outros.

Pela escala do TJMA, quem responde pelo plantão até domingo (30) é o desembargador Vicente de Paula,
conforme portaria 02/2014, assinada pela presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargadora Cleonice Silva Freire.
Os servidores plantonistas são Jean Souza e Mayco Pinheiro, que podem ser encontrados no (98) 8844-9049. O
número do telefone disponibilizado para o plantão judiciário de 2º grau é o (98) 8815-8344.

A partir de segunda-feira (31) o plantonista será o desembargador Ricardo Duailibe. Ele ficará no plantão até o
dia 6 de abril. Desta vez, os servidores plantonistas serão José de Jesus Costa e Carlos Augusto Júnior.  O
telefone de contato é o (98) 8866-9274.

Além das providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação, os servidores são
os responsáveis pelo processamento e encaminhamento dos processos ao desembargador de plantão.

PLANTÃO – Nos dias úteis, o plantão judiciário funciona entre o final do expediente do dia e o início do
expediente do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados – inclusive os de ponto facultativo – entre o final
do último dia útil anterior e o início do expediente do primeiro dia útil seguinte.

Assessoria de Comunicação do TJMA
asscom@tjma.jus.br
(98) 3198 4370

mailto:asscom@tjma.jus.br
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Encontro de Corregedores do Brasil será realizado de 2 a 4 de abril, em São Luís
  
 

A desembargadora Nelma Sarney convida os juízes maranhenses de 1º grau para participar da 65ª edição do
Encontro de Corregedores do Brasil (Encoge), que será realizado de 2 a 4 de abril, no Hotel Luzeiros, Ponta do
Farol - São Luís. O encontro é uma realização do Colégio Permanente de Corregedores do Brasil e conta com o
apoio da Corregedoria da Justiça e do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Os magistrados poderão participar das atividades paralelas do encontro, elaboradas exclusivamente para eles.
Na tarde do dia 3, será abordado o tema Medidas Cautelares no combate ao Crime Organizado. No dia 4 de
abril, as atividades acontecerão durante todo o dia e os magistrados maranhenses terão a oportunidade de
debater os temas Saúde do Magistrado na Prestação Jurisdicional; Ateliês de Interface entre Psicanálise e o
Direito; Segurança Pessoal dos Magistrados; e Apresentação do Sistema SIGO, da Secretaria de Segurança
Pública.

Com o tema Corregedorias e Juízes, um novo elo na valorização da magistratura de 1º grau, o encontro tem
como finalidade a busca de soluções para melhoria da Justiça de primeira instância, com a respectiva
valorização do juiz. Para a desembargadora Nelma Sarney, os juízes devem ser inseridos, definitivamente, nos
debates que versam sobre a melhoria dos serviços da Justiça.

“Queremos trazer nossos juízes para as discussões importantes e que tem interesse direto da classe. A abertura
para participação dos juízes é um reflexo da gestão aberta que estamos promovendo, com foco na valorização
da magistratura. Entendemos que somente vamos conseguir avançar na melhoria da prestação dos serviços
judiciais com a valorização e participação efetiva dos juízes nos rumos da nossa Justiça”, destacou a
desembargadora Nelma Sarney
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Mobilização por Diretas Já nos Tribunais nesta segunda-feira, 31, participe!
  
Os 50 anos do Golpe Militar terão mobilização diferenciada por parte da Magistratura de todo o país, sob a
coordenação da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Para marcar a data, nesta segunda-feira, 31 de
março, as Associações regionais vão protocolar, em todos os estados, requerimentos solicitando a alteração
imediata dos regimentos internos dos Tribunais, a fim de permitir que juízes participem das eleições de escolha
dos presidentes e vice-presidentes das Cortes.

Em São Luís, a mobilização começará às 9h, com a concentração de juízes e desembargadores na sede
administrativa da Associação dos Magistrados (AMMA) e, em seguida, no Tribunal de Justiça, ocasião em que os
magistrados vão acompanhar o ato de protocolo do requerimento e a entrega da cópia do documento à
presidente da Corte, desembargadora Cleonice Freire.

O presidente da AMMA e Coordenador da Justiça Estadual da AMB, juiz Gervásio Santos, explica que a data da
mobilização da Magistratura nacional não foi escolhida aleatoriamente. Visa demonstrar à sociedade que após
50 anos do Golpe Militar de 31 de março de 1964, os juízes ainda buscam a plena democracia no âmbito do
Judiciário brasileiro, postulando o mais elementar dos direitos, o direito a voto na escolha dos dirigentes do
Poder que integram.

“A participação de todos os magistrados na escolha dos presidentes dos tribunais é uma aspiração histórica dos
juízes brasileiros, pois o atual modelo, que garante o voto apenas aos desembargadores, está ultrapassado e não
se adapta ao papel constitucional de Poder Judiciário de instituição garantidora do Estado de Direito”,
esclareceu Gervásio.

Ele enfatizou que intensificar a luta por eleições diretas foi um compromisso assumido pela atual gestão da
AMB, que sabe da importância de ampliar o debate político com a sociedade e com os próprios tribunais para
alcançar as mudanças desejadas.

Para prestar esclarecimentos a sociedade sobre a mobilização do dia 31 de março, a AMMA disponibiliza neste
site e em suas redes sociais um banner com um link para um hotsite que veicula, além de uma carta de
apresentação do presidente da AMB, juiz João Ricardo Sousa, depoimentos de presidentes de várias associações
regionais e de magistrados, matérias divulgadas na mídia acerca do assunto e modelos dos requerimentos que
serão protocolados dia 31 em todos os Tribunais. Acesse aqui.

No ultimo sábado (22), os associados da AMMA realizaram assembleia-geral no Fórum Desembargador Sarney
Costa, ocasião em que definiram as ações da mobilização. A assembleia contou com a presença dos
desembargadores Cleones Cunha e José Luís Almeida, que se declararam favoráveis às eleições diretas e à
aprovação do requerimento que será protocolado na próxima segunda-feira, pela AMMA, no Tribunal de Justiça.
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Insegurança na Comarca de Riachão será discutida em audiência pública
  
 

A falta de segurança pública na Comarca de Riachão e municípios vizinhos será discutida em audiência pública
no dia 9 de abril, a partir das 9h, na Câmara Municipal, com a presença de representantes da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA). A iniciativa é do juiz Alessandro Arrais Pereira, devido ao alto índice de
assaltos a bancos que vem ocorrendo na comarca, bem como pela falta de estrutura das polícias para a pronta e
eficiente resposta a tais ações de bandidos.
A realização da audiência pública com a participação de representantes de toda a comunidade, será mais um
passo da magistratura no sentido de chamar a atenção das autoridades do Estado para os frequentes e violentos
ataques de criminosos fortemente armados, que tem espalhado pânico e terror na Comarca de Riachão.

Informada da situação relatada pelo juiz Alessandro Pereira, a AMMA encaminhou ofícios à governadora
Roseana Sarney, ao comandante da Polícia Militar, coronel Zanoni Porto, ao secretário de Segurança Pública,
Aluisio Mendes, e à Presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cleonice Freire, relatando o problema e
reivindicando solução.

Nos ofícios assinados pelo presidente Gervásio Santos, a AMMA esclarece às respectivas autoridades que a
situação de insegurança é tão grave em Riachão que a própria Delegacia de Polícia da cidade já foi alvo de
meliantes que atiraram contra o prédio e a viatura da PM, havendo quatro inquéritos policiais em andamento,
os de números 22-03.2013.8.10.0114; 51/2013/DP; 735-75.2013.8.10.014 e 13/2014/DP e uma ação penal
sentenciada (condenatória e aguardando julgamento de recurso - Processo nº 78-36.2013.8.10.0114) sobre os
episódios relatados.

Informa, ainda, a AMMA, que os bancos do município, que são os principais alvos dos bandidos, já foram
explodidos e assaltados inúmeras vezes, o que prejudica toda população que fica sem a prestação dos serviços
bancários.

Os relatos foram feitos à AMMA pelo próprio juiz titular da comarca, que alerta para o total descaso com a
segurança pública da cidade, cujos cidadãos vivem atemorizados e sem perspectiva de solução do problema.

Diante da frequência de ocorrências assemelhadas, que estão cada vez mais comuns nas cidades do interior do
Maranhão, a AMMA solicitou à governadora Roseana Sarney a adoção das providências necessárias para
garantir maior segurança à população de Riachão.
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Prefeito de Humberto de Campos é afastado do cargo

O prefeito de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos Santos, foi afastado do cargo por decisão judicial. A
medida liminar, assinada pelo juiz Lúcio Paulo Fernandes Soares nesta quinta-feira (27), determina que nas
próximas 24 horas seja empossado o vice-prefeito, Augusto Cesar Fonseca Filho.

O magistrado acatou pedido do Ministério Público, que acusou o prefeito de ter fraudado licitações para
construir praças na cidade, com recursos oriundos de convênios com o governo estadual.

Com o afastamento de Raimundo Nonato dos Santos, a Câmara Municipal tem 24 horas para empossar o
vice-prefeito, Augusto Cesar Fonseca Filho. Todas as instituições bancárias oficiais, com as quais o Município
mantém convênio, serão notificadas a fim de bloquear qualquer transação financeira por parte do prefeito
afastado.

O juiz Lúcio Paulo Fernandes Soares suspendeu, ainda, a execução das praças, bem como quaisquer
pagamentos referentes a estas obras, até o final da futura Ação Civil Pública, que deve ser interposta pelo
MPMA.

Ao investigar os processos de licitação, foi detectado que não constam no edital as condições de recebimento do
objeto licitado; as condições de pagamento dos serviços executados; e tampouco o projeto básico, que deveria
ser anexado ao edital. Além disso, o MPMA constatou que o endereço da construtora, no município de Raposa, é
fictício. No local, onde deveria funcionar a sede da empresa, existe uma residência particular.

Segundo o promotor de justiça, essas irregularidades, mais que meras formalidades, indicam a falta de zelo e
de rigor na contratação da empresa, além de demonstrar a falta de cuidado com o produto final do referido
contrato. "O objeto do contrato deve, obrigatoriamente, atender ao interesse público. Se não há sequer cláusula
estabelecendo as condições de recebimento da obra, que garantia a sociedade tem do cumprimento dessas
finalidades?", questiona Carlos Augusto Soares.

No material analisado pelo MPMA, não foram encontrados os documentos que comprovam a inscrição da
empresa Marf Locação e Urbanismo Ltda no cadastro de contribuintes do Estado do Maranhão, em
desconformidade com a Lei de Licitações. Também foi identificado que a vencedora do certame apresentou o
certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com data fora do prazo legal.

Mesmo com essas irregularidades, o Município de Humberto de Campos homologou o contrato com a empresa.
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'Para mim, aquilo foi ato orquestrado', diz promotor Carlos Róstão

O promotor de justiça Carlos Róstão, que responde por Arame, classificou o protesto de motociclistas ocorrido
no município como "ato orquestrado por políticos". Tanto ele quanto o juiz Holídice Barros receberam
recomendação da Polícia Militar, na última terça-feira (25), para que deixassem a cidade, após iniciarem uma
campanha para que os motociclistas cumpram o que determina a lei e só trafeguem usando capacete .
saiba mais
* 'A reação beirou a anarquia', diz juiz sobre episódio em Arame

A MA-006 foi interditada por motociclistas, que atearam fogo em pneus contra a sensibilização que propõe,
entre outras medidas, o uso de capacete. "Na minha opinião, aquele protesto não representa a vontade da
comunidade de Arame. Para mim, aquilo ali foi ato orquestrado por políticos, criando uma situação ruim para
imagem do município não só em âmbito estadual, como nacional", afirmou o promotor.
Ampem emitiu nota de repúdio (Foto: Divulgação/Ampem)

Segundo Róstão, a campanha para organizar o trânsito de motocicletas foi iniciada no começo do ano, com a
realização de audências públicas, diálogo com o empresariado local. O estopim teria sido o início do período de
fiscalização do trânsito.

"Não foi nada feito de uma hora para a outra. Até fiquei surpreso com o protesto. Esse trabalho no trânsito é
feito em todos os municípios que trabalhei e trabalho. Em Grajaú, sempre trabalhei em diretamente com a
comunidade. A bagunça é muito grande em Arame. Agora, Preciso me reunir com a procuradora-geral, mas se
depender de mim o trabalho vai continuar", afirmou.



A Associação dos Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem) emitiu nota de repúdio após o ocorrido
no município de Arame na última terça-feira (25). No documento, a instituição afirmou que a atitude do
promotor "tem como finalidade a proteção e segurança dos próprios condutores de motos e da população em
geral". 

E concluiu: "qualquer forma de protesto, especialmente os que possuem conotação política, realizada de forma
ostensiva, desrepeitosa e antidemocrática, deve ser cabalmente combatida pelo poder público".
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Assassino de 30 crianças só no MA é condenado a mais 108 anos de
prisão

Chagas foi retirado do tribunal após agressões
(Foto: Reproduçao/TV Mirante)

Julgado pela 11ª vez, o serial killer Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, que ficou conhecido pelo 'Caso
dos Meninos Emasculados', foi condenado, nesta quarta-feira (26), a 108 anos e três meses pelas mortes de
Raimundo Nonato da Conceição Filho, de 11 anos, Eduardo Rocha da Silva, 10, e Edivam Pinto Lobato, 12. A
sentença foi lida por volta das 23h.

Os crimes julgados foram cometidos no município de Paço do Lumiar no ano de 1997. Os corpos das três
vítimas foram encontrados sem os órgãos genitais, e uma das crianças teve um dos dedos cortados.

Francisco das Chagas é acusado de matar e mutilar 42 meninos entre os anos de 1989 e 2004. O mecânico
responde por 30 mortes no Maranhão e mais 12 no Pará, onde viveu por quatro anos. Todas as vítimas tinham o
mesmo perfil: idade entre quatro e 15 anos e eram de famílias humildes.

As dez condenações anteriores do mecânico já somavam 277 anos de prisão. Com a sentença desta quarta-feira,
esse número subiu para 385. Ao chegar para o julgamento, Chagas  foi hostilizado por parentes das vítimas,
reagiu com xingamentos e tentou agredir uma repórter de TV na 1ª Vara de Paço do Lumiar.
saiba mais
* Francisco das Chagas será julgado mais uma vez em São José de Ribamar
* Chagas vai a julgamento mais uma vez

Relembre o caso
A série de assassinatos de Francisco das Chagas ficou conhecida como o "Caso dos Meninos Emasculados" e
teve repercussão internacional. Ele é acusado de 42 mortes de meninos nos estados do Maranhão e do Pará. Os
crimes tinham as mesmas características: as vítimas eram abusadas e mutiladas.

De acordo com o que foi apurado pela polícia, o mecânico atraía os meninos para a mata fechada, chamando-os
para brincar ou comer. A partir daí, começava o ritual macabro, matando e emasculando as vítimas.



O assassino decepava outras partes do corpo, como dedos, e levava com ele como recordação. Em alguns casos,
também cometeu estupro. Os crimes ocorreram em Altamira, no Pará, e na região metropolitana de São Luís.

Os assassinatos foram cometidos de 1989 a 2004, quando Chagas foi preso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÕES
28/03/2014 - SITE JORNAL PEQUENO - NOTÍCIAS
POSITIVA
(POSTADO EM 27.03.14) LEI QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM ITAPECURU-MIRIM É
CONSTITUCIONAL

Pag.: 25

  Lei que autoriza contratação de servidores em Itapecuru-Mirim é constitucional

Ãngela Salazar votou pela manutenção dos efeitos da norma municipal (Foto:Ribamar Pinheiro)
A Lei nº 1.255/ 2013, do município de Itapecuru-Mirim, que autoriza a contratação temporária de 1.585
servidores para diversos cargos, foi considerada constitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), ao julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pelo
Ministério Público Estadual.

O MP argumenta que a mencionada lei afronta a Constituição do Estado do Maranhão (artigo 19, caput e
incisos I e IX) e é conflituosa em seus próprios dispositivos, uma vez que o parágrafo único, do artigo 1º, prevê
o prazo de um ano para contratação de pessoal, mas o artigo 4º estabelece que o contrato será extinto quando
necessário, tornando inócua a disposição anterior.

A Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim, no entanto, sustenta que a legislação está de acordo com as regras
constitucionais e atende aos princípios da continuidade e da eficiência da Administração Pública.

Segundo o Legislativo Municipal, as contratações eram indispensáveis, uma vez que os cargos não são supríveis
pelos servidores existentes, não sendo possível aguardar realização de concurso público para atender as
necessidades do Município.

Ao analisar os autos, a relatora da ação, desembargadora Ângela Salazar, entendeu que não estão presentes os
requisitos que autorizam o deferimento do pleito do Ministério Público Estadual.

A magistrada disse que a Lei Federal nº 8.745/93 – que dispõe sobre o assunto –  prevê a possibilidade dessas
contratações para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que demonstra que a
contratação de servidores não ofende os princípios norteadores da atividade administrativa.

Ângela Salazar afirmou que a lei editada pelo município de Itapecuru-Mirim possui prazo determinado de
urgência e que a prestação do trabalho se reverte em favor do serviço público.  Ressaltou ainda que eventuais
abusos podem ser fiscalizados, caso a caso, pelo Ministério Público.

Com esse entendimento, a relatora votou pela manutenção dos efeitos da norma municipal, sendo seguida pelos
membros do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão.
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Norma que alterou limites de Amarante do Maranhão é declarada
inconstitucional

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) julgou procedente uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI), para declarar inconstitucional uma norma da Lei Estadual nº 9.434/2011.

No entendimento da Corte, o dispositivo desmembrou parte do município de Amarante do Maranhão sem a
realização de plebiscito, como determina a Constituição estadual.

A ação foi ajuizada pela prefeita do município, Adriana Ribeiro. A norma impugnada foi o artigo 1º, inciso VII,
da lei estadual, consolidando os limites territoriais do município de Grajaú, dentre outras providências.

A prefeita afirmou que houve desmembramento territorial, com violação à autonomia dos municípios envolvidos
e afronta ao processo legislativo.

A petição inicial alega que, em razão das novas definições territoriais, o município de Amarante perderia uma
gigantesca área de 229,35 quilômetros quadrados para o município de Grajaú, sofrendo também redução
populacional, estimada em dois mil habitantes.

O Estado se defendeu, sustentando que a redação da lei não implicou necessariamente em alteração dos seus
limites territoriais, mas somente apontou coordenadas geográficas desses limites.

DESMEMBRAMENTO - No mérito, o relator, desembargador Lourival Serejo, disse que, pela leitura da norma
impugnada, houve alteração nos limites territoriais e que ficou caracterizado o desmembramento de parte do
município de Amarante do Maranhão.

O relator acrescentou que a validade de lei que efetive o desmembramento estará subordinada à consulta
prévia às populações atingidas, nos termos da Constituição do Estado.

O desembargador citou entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual a alteração de
limites territoriais condiciona-se aos requisitos constitucionais, dentre eles o plebiscito, também previsto na
Constituição Federal.
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Justiça determina que Estado nomeie professora excedente em
concurso público

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) determinou que o Estado do Maranhão efetive a
nomeação da professora de Ciências, Ana Carla Moura Fontenele, com lotação no Município de São Luís. A
decisão, por maioria, deu provimento ao pedido da professora, que impetrou Mandado de Segurança
questionando o fato de o Executivo Estadual promover seletivo para contratação precária, mesmo com
profissionais concursados disponíveis para o cargo.

Aprovada em primeiro lugar no concurso, Ana Carla ficou como primeira excedente após a disputa de títulos e
dos critérios de desempate com outro candidato. Entre os argumentos apresentados para a sua nomeação, ela
afirmou que o edital previa apenas uma vaga para o seu cargo, mas, no entanto, a Administração abriu processo
seletivo para contratação temporária de 30 professores para a mesma disciplina.

Em sua defesa, o Estado sustentou que não houve preterição, o que somente ocorreria se a contratação dos
professores temporários fosse feita em detrimento da nomeação de candidatos aprovados dentro do número de
vagas oferecidas pelo concurso público.

VOTO - O processo teve como relatora a desembargadora Ângela Salazar. Ela destacou que a Lei estadual nº
6.915/1997 - que regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão -, fixa que a
contratação temporária só é possível quando não há candidatos aprovados em concurso público e devidamente
habilitados para o cargo.

Em seu voto, a magistrada citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é de que a
mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas)
"convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de
pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados,
estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função".
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Justiça afasta prefeito em Humberto de Campos pelo prazo de 90 dias
O juiz Lúcio Paulo Fernandes Soares, titular de Humberto de Campos, deferiu decisão cautelar na qual
determina o afastamento imediato do prefeito Raimundo Nonato dos Santos, pelo prazo de 90 dias. De acordo
com a decisão, o afastamento deu-se por causa de irregularidades no contrato realizado entre Prefeitura
Municipal e a empresa Marf Locações e Urbanismo, para a construção de duas praças. Os recursos para a
construção das praças são oriundos do Governo do Estado e da própria prefeitura.

Prefeitura Humberto de Campos
De acordo com o pedido feito pelo Ministério Público, o processo licitatório para a escolha da empresa está
cheio de ilegalidades. “Apenas uma consulta simples já dar pra notar o prejuízo ao dinheiro público. Em outro
momento, analisando o procedimento administrativo, que mais tarde virou inquérito, dá pra perceber a previsão
de gastos inexistentes no custo da obra”, relata o documento.

“Não bastasse isso, a empresa em questão encontra-se cercada em um escândalo que, no mínimo, recomenda-se
cautela das instâncias de controle e fiscalização, bem como do Judiciário, como forma de proteger o interesse
público contra dano irremediável à sua integridade”, ressalta o pedido do MP decisão. Ainda de acordo com o
MP, “a contratação da citada empresa foi fruto de uma fraude grosseira e acintosa ao processo de licitação,
sendo completamente indevida”, solicitando a imediata suspensão das obras.

Ao deferir o pedido feito pelo Ministério Público, o magistrado determinou a imediata suspensão da construção
das duas praças municipais (Praça Humberto de Campos e Praça do Bairro Base), bem como quaisquer
pagamentos referentes a essas obras até o final da futura ação civil, que deverá ser proposta no prazo legal. As
instituições bancárias serão oficiadas no sentido de proibir qualquer transação financeira por parte de
Raimundo Nonato dos Santos, relacionadas às contas públicas.

O prefeito está proibido, pelo mesmo prazo de 90 dias, de entrar ou permanecer em seu local de expediente,
bem como convocar funcionários públicos a qualquer pretexto. O presidente da Câmara Municipal, quando
notificado da decisão, deverá empossar o vice-prefeito no cargo de Prefeito de Humberto de Campos. Em caso
de descumprimento de algum item da referida decisão, será imposta uma multa de 3 mil reais ao Município de
Humberto de Campos, 2 mil à empresa contratada, e 1 mil reais às instituições financeiras citadas, sem prejuízo
da responsabilidade penal por crime de desobediência.
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Justiça determina que jornal da Família Sarney publique Direito de
Reposta de pré-candidato da oposição

Decisão judicial ainda ressalta que noticia divulgada sobre Flávio
Dino, pré-candidato do PC do B ao governo do estado deveria ter
uma apuração mais criteriosa por parte do jornal

Jornal de propriedade da família Sarney publicou matéria inverídica contra pré-candidato da oposição e por
decisão judicial terá de conceder direito de resposta|

 

Uma decisão em caráter liminar do juiz Clésio Coelho Cunha, que responde pela 4ª Vara Cível da capital
determinou que o Jornal O Estado do Maranhão publique o direito de resposta ao pré-candidato ao governo do
Estado, Flávio Dino(PC do B) em relação a matéria onde o jornal, de propriedade da família Sarney notícia que
Flávio Dino teria se hospedado em um hotel da cidade de Teresina com diárias pagas pela Embratur, órgão do
qual Dino foi presidente. Em razão da notícia infundada e sem provas proferida contra Flávio, o jornal O Estado
do Maranhão terá que se retratar na edição desta sexta-feira, dia 28 março.

 

Na decisão, o juiz baseia-se em declaração da Embratur que atesta que não houve autorização do referido órgão
para pagamento de diárias e passagens com ou sem ônus para a hospedagem de Flávio na capital do Piauí. "A
resposta não foi publicada na íntegra no jornal requerido, que a ela apenas se reportou em outra nota, onde
novamente foi colocada em dúvida a conduta do requerente. () Nesse sentido, entendo ser plausível o direito
alegado pelo autor", diz o juiz,

Na decisão, o magistrado ressalta   que a notícia, "merecia apuração mais criteriosa". No jargão   jornalístico,
notícia mal apurada que traz informações inverídicas é chamado de "barrigada".  Apesar de cometer essa
"pisada de bola" informando algo que não tem veracidade, o Jornal O Estado do Maranhão não deu ao
pré-candidato do PC do B, o direito de resposta o que motivou uma ação judicial neste sentido.O Direito de
Resposta é uma garantia assegurada tanto pela Constituição Federal no artigo V, que trata das Garantias e
Direitos Fundamentais, quanto pelo pacto de San José da Costa Rica, tratado internacional, assinado pelo Brasil


