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TJMA atende reivindicações do Sindjus e garante gratificação e
reposição salarial para a categoria

A Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão apresentou minuta de Termo de Acordo que atende,
integralmente, todas as reivindicações propostas pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
(Sindjus-MA), na tarde desta quinta-feira (29), em reunião com os representantes da categoria. A negociação
em questão trata da aplicação da Resolução nº 88, com reflexos na Resolução nº 219, ambas do CNJ.

O Termo de Acordo proposto pelo presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, contempla os 10
pontos solicitados pelo Sindjus, quando do envio do Ofício nº 145/2018-GP/SINDJUS-MA. Eles foram detalhados
pelo diretor-geral do Tribunal, Mário Lobão, e pelo juiz auxiliar da Presidência, Cristiano Simas, ao presidente
do Sindicato, Aníbal Lins, e ao secretário de Mobilização e Articulação Regional da entidade, Pedro Davi Araújo
da Silva.

OS TERMO DE ACORDO

No tocante aos 10 pedidos formulados pelo Sindicato no Ofício mencionado, o TJMA se comprometeu
em atender da seguinte forma:

ITEM 1 – No que se refere ao Concurso de Remoção, considerando a necessidade de prévia tramitação de
processo normativo, o Tribunal de Justiça determinará a realização de estudo técnico, pela sua Diretoria de
Recursos Humanos, no sentido de compatibilizar a proposta à garantia de funcionalidade das Unidades, de
forma a não inviabilizar o exercício do serviço, inclusive no que concerne à exigência de substituição
concomitante. (Remoção de servidores de acordo com a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), garantindo a
funcionalidade das Unidades Judiciais).

ITEM 2 – A Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ) não será extinta pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

ITEM 3 – No que se refere as reposições, o Tribunal de Justiça concederá reajuste na tabela de vencimentos em
2,94%, a todos os servidores, a partir de janeiro de 2019. No tocante à diferença percentual para o índice de
reajuste de 5,4%, será realizado em 15 dias úteis, após o encerramento do primeiro quadrimestre fiscal de 2019,
estudo de impacto orçamentário, pela Diretoria Financeira deste Tribunal, para fins de elaboração de projeto de
lei a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. (Para fins de implementação desta medida, se faz
necessário avaliar a arrecadação estadual e, por consequente, o repasse que será feito ao TJMA, para que o
impacto do reajuste não comprometa o cenário financeiro do Judiciário, o que prejudicaria os servidores, caso
esta cautela não seja adotada).

ITEM 4 – O Tribunal de Justiça, observado o trâmite legislativo, fixará data base nos termos propostos pela
Diretoria Financeira, qual seja, mês de referência outubro, com efeitos financeiros a partir de janeiro do
exercício seguinte, desde que estejam assegurados os créditos orçamentários. (A data-base será fixada no dia
28 de outubro, Dia do Servidor, como forma de homenageá-lo).



ITEM 5 – O Tribunal de Justiça providenciará ato normativo para criação da Mesa de Negociação e Conciliação
Permanente. (Primeira reunião já ocorreria no dia 17 de dezembro do ano em curso).

ITEM 6 – No que tange aos movimentos paredistas de 2014 e 2015, tendo em vista que a matéria já se
encontra judicializada, o Tribunal de Justiça do Maranhão não se opõe a negociar sobre o tema desde que seja
oportunizado o foro competente (Sugestão de audiência de conciliação em 2º Grau). Sugere-se a devolução
através de mutirões patrocinados pela Presidência em conjunto com a CGJ-MA, de forma a compensar eventuais
faltas, considerando, ainda, os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 219 do CNJ.

ITEM 7 – Quanto à remoção horizontal compulsória, exigência da Resolução nº 219, do CNJ, para fins de
cumprimento da lotação paradigma, em havendo acordo firmado entre o Sindjus e o TJMA em relação à
Resolução nº 88 do CNJ, objeto do Termo de Acordo, o que possibilitará o equacionamento da força de trabalho,
o Tribunal de Justiça não proporá a medida quando da apresentação de proposta da Resolução nº 219, junto ao
CNJ.

ITEM 8 – O Tribunal de Justiça expedirá nova resolução disciplinando o teletrabalho, assim que for concluído o
estudo, já em desenvolvimento, pela Comissão incumbida da matéria. (O estudo já contempla a expansão do
teletrabalho para todos os analistas e técnicos. Será viabilizada a expansão para os auxiliares, desde que seja
possível aferir a produtividade).

ITEM 9 – No tocante ao auxílio-saúde, o Tribunal de Justiça aguardará proposta de tabela (por faixa etária) que
será apresentada pelo Sindjus para fins de implementação da medida de acordo com a disponibilidade
orçamentária.

ITEM 10 – O Auxílio-Creche já integrava o projeto de gestão da atual Presidência, que formulará ato
administrativo para disciplinar a matéria, bem como implantará a medida de acordo com a disponibilidade
orçamentária.

A Presidência do TJMA, na pessoa do Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, mais uma vez,
demonstra seu irrestrito compromisso com a valorização dos servidores, meta esta que vem sendo
implementada desde o início de sua gestão. Após a explanação de todos os pontos pelos representantes do
Tribunal, o presidente do Sindicato, Aníbal Lins, informou que levará a minuta do acordo para análise da
assessoria jurídica e Diretoria do Sindjus-MA, para que na segunda-feira, 3 de dezembro, uma resposta
conclusiva seja apresentada à Presidência do TJMA.

Comunicação Social do TJMA
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Justiça afasta do cargo prefeito de Olho D´Água das Cunhãs

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013, do tipo
menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços, para a
prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que, em 30
de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do contrato, e
alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se em juízo
de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade elencados no
artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo 395 do mesmo
diploma.



O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.
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Cerimônia de casamento comunitário de Turiaçu é adiada para o
dia 31 de janeiro
 

A juíza Urbanete de Angiolis Silva, titular da comarca de Turiaçu, adiou a realização do projeto “Casamentos
Comunitário”, na comunidade. A cerimônia, que seria realizada no dia 6 de dezembro de 2018, foi transferida
para o dia 31 de janeiro de 2019.
A solenidade será realizada às 17h, no Sítio Caieteuara (do professor Hélio), localizado na MA 209, em frente à
Escola Municipal “Aires do Espírito Santo Ribeiro”, em Canário, Turiaçu.
As inscrições abertas para 100 casais já foram encerradas na Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Turiaçu
(Rua Lutgard de Oliveira, s/n.º, Centro). Todos os atos relacionados ao projeto “Casamentos Comunitários” são
gratuitos. A gratuidade inclui a expedição de 2ª via do assento de nascimento ou casamento, se necessário.
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Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população de Mirinzal
devido à falta de água
 

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.

Fonte: Luis Cardoso
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"A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no
Brasil", destaca Othelino Neto em Congresso

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso "30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas", que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito". A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. "A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas", disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público" é visto como algo "sujo". "O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição", alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna",
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. "Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo", finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia".
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Olho d'Água: prefeito é afastado por suspeita de desvios de R$ 874
mil

 

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério
Público do Estado contra o prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo
de Oliveira, e outras cinco pessoas, pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por
apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, e de
fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de obter, para si ou para
outrem, vantagem
 

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por
existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.
 

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento
licitatório pode ter sido direcionado à empresa vencedora do certame - Esmeralda Locações,
Construções e Serviços - através de manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo.
Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.
 

Denúncia
 

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações,
Construções e Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no
valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um
aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do contrato, e alteração de sua
vigência para 20 de março de 2014.
 

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do
parecer técnico elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os
denunciados praticaram diversas irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a
empresa como vencedora do certame.
 

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do
pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação de Olho d'Água das Cunhãs, Thales Freitas
dos Santos; do presidente da mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão,
Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e
do representante e procurador da empresa, Rômulo César Barros Costa.
 

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município
descumpriu os ditames do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda,



conforme previsto no item 9.24 do edital - "Verificando-se no curso da análise, o
descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será
desclassificada".
 

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em
14/02/2013, de acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do
Edital do Pregão Presencial nº 009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado,
pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o magistrado, o recebimento antecipado do edital
revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento licitatório, no sentido de beneficiar a
empresa.
 

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o
Ministério Público sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando
que ele possui várias outras denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a
administração pública, e que responde, no juízo de primeira instância, a outras ações cíveis
por ato de improbidade administrativa.
 

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em
conluio com demais denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a
contratação da empresa e que, em princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem
de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que outras cinco denúncias já foram oferecidas
contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade administrativa.
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Justiça afasta do cargo mais um prefeito maranhense

 

2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado e
afastou do cargo o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização de uma licitação, o município contratou a
empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços para a prestação de serviços de locação de máquinas
pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil. No dia 30 de dezembro de 2013, o contrato sofreu um aditivo, com o
acréscimo de R$ 320 mil e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

Conforme a decisão, existem indícios suficientes de que o procedimento licitatório foi burlado para favorecer a
Esmeralda Locações, Construções e Serviços por meio de manobras que visaram frustrar a devida competição.

O prefeito Rodrigo Araújo foi afastado a pedido do Ministério Público, que diz que o ato é necessário para de
evitar a continuidade dos delitos. O MP-MA diz ainda que o prefeito possui várias outras denúncias no Tribunal
de Justiça pela prática de crimes contra a administração pública, e responde também a outras ações cíveis por
ato de improbidade administrativa.

O crime
Dentre as irregularidades citadas, o desembargador José Luiz Almeida (relator) diz que a empresa Esmeralda
adquiriu, em 14/02/2013, uma cópia do Edital do Pregão. No entanto, o edital foi publicado pela primeira vez
apenas cinco dias depois. Para o magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência
de fraude ao procedimento licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Em tese, as condutas irregulares da Prefeitura teriam causado prejuízo de R$ 874.060,00 aos cofres públicos. A
denúncia aponta as supostas condutas ilegais a:

Rodrigo Araújo de Oliveira, prefeito de Olho d’Água das Cunhãs
Thales Freitas dos Santos, pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
José Rogério Leite, presidente Comissão Permanente de Licitação
Ligiane Maria Costa Maia, relatora da Comissão Permanente de Licitação
Osvaldo Bertulino Soares Júnior, sócio da Esmeralda Locações, Construções e Serviços
Rômulo César Barros Costa, representante e procurador da Esmeralda Locações, Construções e Serviços
Segundo informado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, a defesa dos denunciados alegam que não houve
cometimento de crime, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta
típica, além de atipicidade das condutas narradas.

Com Informações do G1
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Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população devido à falta
de água

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.

Redação: Adriano Rodrigues (CCOM-MPMA)
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Prefeito de Olho d'Água das Cunhãs é afastado do cargo por
indícios de crimes de responsabilidade

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

 

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo



395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.
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"A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no
Brasil", destaca Othelino Neto em Congresso

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso "30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas", que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito". A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. "A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas", disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público" é visto como algo "sujo". "O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição", alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna",
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. "Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo", finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia".



O post "A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no Brasil", destaca Othelino Neto em
Congresso apareceu primeiro em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/11/30/a-constituicao-federal-de-1988-corrigiu-erros-historicos-no-brasil-destaca-othelino-neto-em-congresso/
http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/11/30/a-constituicao-federal-de-1988-corrigiu-erros-historicos-no-brasil-destaca-othelino-neto-em-congresso/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Prefeito de Olho d'Água das Cunhãs é afastado do cargo por
indícios de crimes de responsabilidade

29/11/2018 00:00:00

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito de Olho d'Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas, pela prática,
em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito
próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo,
por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame - Esmeralda Locações, Construções e Serviços - por meio de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060.

Denúncia

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013, do tipo
menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços, para a
prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que, em 30
de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do contrato, e
alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MP-MA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d'Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao término, o MP-MA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de
prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

Voto

O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se em juízo
de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade elencados no
Artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no Artigo 395 do mesmo



diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo Artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito, em conluio com os demais denunciados, burlou o processo
licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa Esmeralda Locações,
Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital -
"Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada".

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/2/2013, de acordo
com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº 009/2013.
Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/2/2013. Para o magistrado, o
recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento licitatório, no sentido
de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MP-MA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, "a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo".

(Informações do TJ-MA)
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Em Mirinzal, Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população
devido à falta d'água

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem destinados para serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de Justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

Poço artesiano

Em setembro, o MP-MA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em razão de problemas técnicos no único poço artesiano que captava agua
para a cidade.

O gerente de Negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MP-MA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta d'água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes d'água. "Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente", ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.

(Informações do MP-MA)
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Em São Luís, 27 réus serão julgados antes do recesso forense

No mês de dezembro, antes do recesso forense que começa no dia 20 (quinta-feira), 27 acusados de crimes
dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri de São Luís. As sessões de julgamento começam nesta
segunda-feira (3/12), quando sentarão no banco dos réus Francinaldo Cantanhede, Raimundo Nonato Silva
Campos e Wellisson Rodrigues Vieira. Os julgamentos ocorrem simultaneamente nos salões da 2ª, 3ª e 4ª Varas
do Júri, localizados no primeiro andar do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), começando às 8h30.

Além de Francinaldo Cantanhede, que será julgado pelo júri popular na segunda-feira (3), o 2º Tribunal do Júri,
presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima, julgará em dezembro, também, Ailton Costa Abreu (dia 5), Kenilson
Teixeira dos Santos (7), Alan Carlos Ferreira e Thalyson Ray da Luz Leal (11), Rafael dos Anjos Alves (13),
Danrley Sila Santana e Marcos Vinícius Oliveira Serpa (17), David Arleson Silva Diniz e Sebastião Eric Martins
Melo (19).

Já na 3ª Vara do Júri, além de Raimundo Nonato Silva (dia 3), sentarão no banco dos réus, ainda, Marcones
Mendes Sousa (4), Marivaldo Guimarães Costa (5), Feliciano Costa Penha Filho (6) e Welbety Costa da Silva (7).
As sessões serão presididas pelo juiz Flávio Roberto Ribeiro Soares.

No 4º Tribunal do Júri, presidido pelo juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, serão julgados, em dezembro,
Wellisson Rodrigues Vieira (dia 3); Cleiciane Carvalho Cutrim (5); Joãoda Conceição Chagas Silva, Darlyson
Correa Costa e Luciano Fonseca Sales (10); Fábio Júnior da Silva Costa Ribeiro (12); Guadêncio da Conceição
Viana Filho, João Batista de Jesus Rodrigues, Marcos William dos Santos e Valdir da Silva Conceição (14);
Givanildo de jesus Santos Mendes (17) e Hildemar Dias dos Santos.

No mês de dezembro, não haverá sessões de julgamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

(Informações do TJ-MA)
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Caema é condenada a pagar R$ 300 mil à população de Mirinzal
por falta de água
 

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até o dia 4 de dezembro, o valor de R$
300 mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

Poço artesiano

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
água para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.
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Othelino Neto destaca papel da Constituição Federal de 1988 no
Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso "30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas", que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito". A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. "A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas", disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público" é visto como algo "sujo". "O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição", alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna",
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. "Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo", finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia".
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Prefeito de Olho d’Água das Cunhãs é afastado do cargo por
indícios de crimes de responsabilidade

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.
De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.
DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.
O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.
A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.
Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.
As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.
VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.
O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.
José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.
Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.
Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de



acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.
Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.
O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.
Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.
José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.
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TJ-MA afasta prefeito por direcionar empresa vencedora de
licitação

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

Para o magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade



elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”
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“A Constituição de 1988 corrigiu erros históricos”, destaca
Othelino Neto

Em palestra no congresso “30 anos de Constituição Federal: Desafios e Perspectivas”, presidente da Assembleia
Legislativa discorreu sobre o “Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito”

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso “30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas”, que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa.

O parlamentar discorreu sobre o tema “O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito”. A mesa foi
coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. “A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas”, disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o “público” é visto como algo “sujo”. “O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição”, alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: “É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna”,
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão.



“Parceria que serve de exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos,
neste caso, o Judiciário e o Legislativo”, finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: “Todos
os males da democracia se podem curar com mais democracia”.
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Natal de Todos começa neste sábado (1º) em São Luís com fogos,
show de luzes e Papai Noel

Começa neste sábado (1º) a programação do Natal de Todos 2018. A abertura vai ser na Praça Dom Pedro II,
em frente ao Palácio dos Leões e ao Tribunal de Justiça. A partir das 17h30, uma série de atrações gratuitas vai
espalhar o clima natalino.

Para começar, um espetáculo com fogos de artifício. A programação também tem o vídeo mapping, grande
sucesso do Natal de Todos do ano passado. É uma projeção de imagens e luzes na fachada do Palácio dos Leões,
formando diversos desenhos e histórias.

A lista de atrações ainda inclui a chegada do Papai Noel, a Banda do Bom Menino das Mercês, o Coral
Adventista e o show do saxofonista Caio Mesquita.

Vila Encantada
O Natal de Todos é uma parceria entre Governo do Maranhão e a Prefeitura de São Luís. A Vila Encantada vai
reunir muitas atrações, como shows, tour natalino com jardineira pelo Centro Histórico, video mapping,
cantatas e Sarau de Natal

A programação segue até o dia 23 de dezembro na Praça Pedro II e na Praça Benedito Leite, e aos sábados e
domingos no Parque Ambiental do Itapiracó.

Já o espetáculo de luzes e cores já começou em vários pontos da região central e outras áreas da capital que
estão recebendo decoração especial. A festa tem o apoio cultural da Companhia Energética do Maranhão
(Cemar).
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PREFEITO É AFASTADO SUSPEITO DE DESVIAR R$ 874 MIL
 

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.
Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.
De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.
Denúncia -De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013,
do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços,
para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que,
em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do
contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.
O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.
A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.
Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.
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JUSTIÇA MANTÉM CONDENAÇÃO DE MULHER QUE CHAMOU
VENDEDORA DE "MACACA"

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve decisão de primeira instância que
condenou Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin pelo crime de injúria racial, por ter chamado de “macaca” uma
funcionária da loja Renner, no Shopping da Ilha, em São Luís, pelo simples fato de ter-lhe sido negado um
aumento de limite no cartão de crédito.

 

A condenação estabelece pena total de um ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além
de dez dias-multa.

O processo teve como relator o desembargador Raimundo Melo, cujo voto foi seguido pelos desembargadores
Bayma Araujo e João Santana de Sousa, que mantiveram o entendimento do Juiz de Direito Luis Carlos Dutra
dos Santos, da 6ª Vara Criminal da Comarca de São Luís.

Em seu voto, o desembargador Raimundo Melo ressaltou que a prova colhida em juízo é consistente,
comprovando a prática do delito, previsto no artigo 140, parágrafo 3°, do Código Penal. “Confrontando-se a
pretensão acusatória e as declarações da vítima e testemunhas, resta induvidoso o fato da ré ter se dirigido à
vítima ofendendo-a e chamando-a agressivamente de ”macaca”,  frisou o magistrado.

Além do depoimento da vítima confirmando o delito, testemunhas presenciais confirmaram as ofensas de
Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin, que soletrou o termo “macaca” por várias vezes, com o intuito de
constranger e humilhar a vítima.

Para o desembargador, o elemento de cor e raça qualifica a injúria praticada, não havendo cogitar da
atipicidade da imputação, tampouco da deficiência probatória aventada pela defesa. “Não cabe reforma da
decisão de primeira instância, pois a injúria mostra-se por demais ofensiva à honra e à dignidade da vítima, e
por isso desproporcional sob qualquer aspecto”, assinalou o desembargador Raimundo Melo.
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PREFEITO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS É AFASTADO DO
CARGO POR INDÍCIOS DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.



O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - ESMAM
30/11/2018 - BLOG EZEQUIEL NEVES 
POSITIVA
"A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CORRIGIU ERROS HISTÓRICOS NO BRASIL", DESTACA OTHELINO NETO
EM CONGRESS

Pag.: 23

"A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CORRIGIU ERROS
HISTÓRICOS NO BRASIL", DESTACA OTHELINO NETO EM
CONGRESSO

 

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso “30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas”, que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema “O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito”. A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.
O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.
Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. “A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas”, disse.
Conjuntura social e política
O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o “público” é visto como algo “sujo”. “O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição”, alertou.
Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.
E mais: “É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna”,
frisou.
Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. “Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo”, finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: “Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia”.
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"A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no
Brasil", destaca Othelino Neto em Congresso

"A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no Brasil", destaca Othelino Neto em Congresso
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso "30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas", que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito". A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.
O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.
Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. "A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas", disse.
Conjuntura social e política
O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público" é visto como algo "sujo". "O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição", alertou.
Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.
E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna",
frisou.
Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. "Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo", finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia".
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Palestra do governador Flávio Dino marca abertura do congresso
pelos 30 anos da Constituição

O governador Flávio Dino (PCdoB) abriu o congresso "30 Anos da Constituição Federal: desafios e
perspectivas", na noite de quarta-feira (28), no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa (Alema).
Ele proferiu palestra com o tema "A Constituição Federal de 1988 e a Governabilidade". O evento se estende
até sexta-feira (30) e é promovido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), em parceria
com o Legislativo.

Flávio Dino fez uma reflexão constitucional, retrospectiva e prospectiva sobre o tema. Inicialmente,
homenageou e parabenizou os constituintes maranhenses de 1988. Segundo ele, cada um, ao seu tempo e ao
seu modo, e de acordo com suas próprias convicções atuaram como vetores fundamentais para a elaboração da
Constituição Federal de 1988. "Vocês cumpriram o papel atribuído a cada um de vocês na nossa história.
Parabéns pela bela obra que produziram!".
Missão dos constituintes
"O Direito não serve apenas para organizar o poder. Se o Direito servisse apenas para organizar como os
poderosos exercem suas funções, dele não se precisaria. O Direito, como técnica de organização da sociedade,
serve, sobretudo, para limitar o poder. Limites para preservar e promover direitos é a missão fundamental de
um texto constitucional", lembrou Flávio Dino.
De acordo com o governador, os constituintes de 1988 tiveram como missão, naquele momento histórico, fazer
um contraste muito nítido entre o regime político de então, que havia perdido sua validade histórica, para um
regime político plenamente democrático. "Essa ansiedade, por fazer esse contraste, fez com que isso ficasse
impregnado em cada um dos artigos de nossa Constituição, à semelhança das constituições europeias, que
superaram o nazifascismo. Essas Cartas partiram de uma desconfiança da política, porque a política havia
fracassado, legando ao mundo duas grandes guerras mundiais", salientou.
O governador explanou que os antecedentes históricos das constituições europeias dos anos 50 e 70 foram
herdados por nossos constituintes, principalmente os de Portugal e Espanha que, respectivamente, superaram
os regimes longevos e ditatoriais de Salazar e Franco. "Essa similitude histórica é fundamental para
compreender porque a nossa Constituição é do jeito que é, analítica, e não sintética. Não poderia ser escrita de
outra forma em razão dos antecedentes históricos, que teve como referencial", destacou.
Flávio Dino disse, ainda, que os constituintes de 1988 tiveram de cumprir três grandes tarefas, quais sejam
limitar o poder do Estado, promover direitos e estabelecer mecanismos e garantias desses direitos. "Um
catálogo de direitos é a alma de nossa Constituição. Pela primeira vez em nossa história constitucional, os
direitos, na Constituição, antecedem aos poderes. Temos o maior sistema de garantias constitucionais do
mundo", assinalou.
Flávio Dino pontuou que a maior prova de que a Constituição Federal de 1988 nos serve é o fato de estar
completando 30 anos, uma das maiores fases democráticas já vividas pelo Brasil. "Nossa Constituição tem
sobrevivido, apesar de já ter sofrido 106 emendas constitucionais, incluindo as de revisão, e enfrentado alguns
testes de estresse. Sobreviveu a ideologias diferentes. Sou muito fã de nossa Constituição", complementou.
Desafios a enfrentar
Flávio Dino previu o que ele denomina de "testes de estresse" a serem enfrentados proximamente pela
Constituição, em razão da plataforma política do novo governo, que se instalará no início do ano. Um deles é a
redução da maioridade penal, questão que pode suscitar a discussão se é cláusula pétrea (inalterável) da
Constituição ou não. Outro é a questão da constitucionalidade ou não da Emenda Constitucional 95/16, que
estabeleceu o teto de gastos por 20 anos. E as chamadas garantias do processo penal, que envolvem questões
como, por exemplo, a progressão de pena e a presunção de inocência.
Por fim, o governador disse que a vida institucional precisa de chão e que, por isso, tem que se defender a



Constituição Federal de 1988, e lembrou o jurista  Wolkmer, que afirma que a Constituição é aquilo que os
juízes dizem que ela é. "Não podemos querer a toda hora derrubar tudo e querer construir a casa de novo. É
dever de todo brasileiro defender a nossa Constituição. Por mim, essa Constituição chega no Estatuto do Idoso",
concluiu.
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Juiz Osmar Gomes será condecorado com Comenda de Ordem do
Mérito do Trabalho

O juiz Osmar Gomes dos Santos, titular da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Luís, será condecorado com a
Comenda da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. A honraria, dividida entre cinco graus, é concedida a
personalidades e entidades que, direta ou indiretamente, prestaram serviços para o desenvolvimento e a
modernização das relações de trabalho no país. A boa nova foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa
quarta-feira (28) e assinada pelo presidente Michel Temer (MDB).
 
Na relação extensa, compõem a Ordem do Mérito figuras como o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Renato de Lacerda Paiva; o Cardeal Arcebispo da Cidade de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer; a presidente
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Kátia Santos Bogéa; o presidente da Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social, André Leandro Magalhães; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Braga Júnior, além de desembargadores, deputados, senadores e secretários de Estado. A cerimônia de
entrega da medalha ainda não foi definida pelo Ministério do Trabalho.

"A medalha diz muito, sobretudo, porque significa o mérito do trabalho. Eu fico feliz em poder ser condecorado
numa seleta lista de personalidades que contribuem com políticas públicas voltadas para a valorização do ser
humano e engrandecimento da justiça, bem como geração de emprego e renda , dentre outras", disse o
magistrado maranhense em entrevista ao blog.

QUEM É OSMAR GOMES?*
Homem simples, de origem humilde, natural do povoado Enseada Grande, Município de Cajari, interior do
Maranhão. Assim se define o juiz Osmar Gomes dos Santos. Filho de pais lavradores, ele ficou órfão de pai aos
08 anos, mas sua mãe passou a trabalhar para sustentar os seis filhos, dos quais é o caçula. Para sustentar a
família, ela cuidava da roça, quebrava coco babaçu e vendia bolos de tapioca, sempre preocupada para que
nada faltasse aos filhos.

O magistrado que é membro das Academias Ludovicense de Letras, Maranhense de Letras Jurídicas e
Matinhense de Ciências, Artes e Letras, mudou para São Luís aos 11 anos e, sem opção, foi morar em uma
palafita em cima da maré, atual Ilhinha, região do São Francisco. Com essa idade, começou a vender jornais nas
ruas de São Luís e, nos finais de semana, também vendia pão cheio e vigiava carro na Ponta D'Areia. Seu
objetivo era um só: ajudar nas despesas de casa.

Dos 13 aos 18 anos, trabalhou como servente de pedreiro, só abandonando essa profissão após ter sido
aprovado no vestibular de Direito da UFMA. A partir de então, passou a dar aulas particulares para garantir o
dinheiro do transporte. Foi aprovado nos concursos para Agente e Delegado da Polícia Civil, quando exerceu os
cargos de assessor chefe e coordenador de polícia especializada. Foi chefe do departamento jurídico do Banco
Bradesco S/A, responsável pela Regional Maranhão e Piauí, e também atou como secretário chefe do gabinete e
procurador adjunto do Poder Legislativo de São Luís.

Osmar Gomes é casado há 33 anos com Maria Felix Gomes, advogada e empresária com quem tem dois filhos:
Osmar Filho, advogado e vereador de São Luís, e Bianca Gomes, também graduada em Direito.



COMO SURGIU A HONRARIA?*
A Ordem do Mérito do Trabalho foi instituída através do Decreto número 57.278, de 17 de novembro de 1965.
As medalhas são entregues pessoalmente pelo presidente da República, em cinco diferentes níveis: Cavaleiro,
Oficial, Comendador, Grande Oficial e Grã-Cruz, a mais alta condecoração do ministério do Trabalho.

Segundo o Regimento da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, publicado na íntegra do Diário Oficial
da União de 25/10/2007, na página 7 da seção I, a ordem é concedida, nos vários graus, a critério do Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego. E cabe ao Presidente da República, como Grão-Mestre da Ordem, proceder
as nomeações, promoções e exclusões de membros.
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Olho d'Água: prefeito é afastado por suspeita de desvios de R$ 874
mil

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame - Esmeralda Locações, Construções e Serviços - através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

Denúncia

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013, do tipo
menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços, para a
prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que, em 30
de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do contrato, e
alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d'Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital -
"Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada".

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº



009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

O post Olho d"Água: prefeito é afastado por suspeita de desvios de R$ 874 mil apareceu primeiro em Gilberto
Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/30/olho-dagua-prefeito-e-afastado-por-suspeita-de-desvios-de-r-874-mil/
http://gilbertoleda.com.br
http://gilbertoleda.com.br
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Justiça afasta do cargo prefeito de Olho D´Água das Cunhãs

30/11/2018 10:18:20

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame - Esmeralda Locações, Construções e Serviços - através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013, do tipo
menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços, para a
prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que, em 30
de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do contrato, e
alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d'Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se em juízo
de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade elencados no



artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo 395 do mesmo
diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital -
"Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada".

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, "a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo".

O post Justiça afasta do cargo prefeito de Olho D´Água das Cunhãs apareceu primeiro em Blog do Gláucio
Ericeira.

http://www.glaucioericeira.com.br/2018/11/justica-afasta-do-cargo-prefeito-de-olho-dagua-das-cunhas/
http://www.glaucioericeira.com.br
http://www.glaucioericeira.com.br
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Mulher condenada após chamar funcionária de São Luis de
‘macaca’ é de São João Batista
 

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve decisão de primeira instância que
condenou Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin pelo crime de injúria racial, por ter chamado de “macaca” uma
funcionária da loja Renner, no Shopping da Ilha, em São Luís, pelo simples fato de ter-lhe sido negado um
aumento de limite no cartão de crédito. A condenação estabelece pena total de um ano de reclusão a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, além de dez dias-multa.

Tibúrcia Alcione tem raízes na cidade de São João Batista, na Baixada Maranhense. Ela é filha de Dos Anjos e
Adalberto, e segundo as informações enviadas ao Blog do Jailson Mendes, chegou a estudar no município, antes
de se mudar para São Luis. O processo teve como relator o desembargador Raimundo Melo, cujo voto foi
seguido pelos desembargadores Bayma Araujo e João Santana de Sousa, que mantiveram o entendimento do
Juiz de Direito Luis Carlos Dutra dos Santos, da 6ª Vara Criminal da Comarca de São Luís.

Em seu voto, o desembargador Raimundo Melo ressaltou que a prova colhida em juízo é consistente,
comprovando a prática do delito, previsto no artigo 140, parágrafo 3°, do Código Penal. “Confrontando-se a
pretensão acusatória e as declarações da vítima e testemunhas, resta induvidoso o fato da ré ter se dirigido à
vítima ofendendo-a e chamando-a agressivamente de ”macaca”,  frisou o magistrado.

Além do depoimento da vítima confirmando o delito, testemunhas presenciais confirmaram as ofensas de
Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin, que soletrou o termo “macaca” por várias vezes, com o intuito de
constranger e humilhar a vítima. Para o desembargador, o elemento de cor e raça qualifica a injúria praticada,
não havendo cogitar da atipicidade da imputação, tampouco da deficiência probatória aventada pela defesa.

“Não cabe reforma da decisão de primeira instância, pois a injúria mostra-se por demais ofensiva à honra e à
dignidade da vítima, e por isso desproporcional sob qualquer aspecto”, assinalou o desembargador Raimundo
Melo. Fonte: TJMA

Folha de SJB
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Juca da Cikel é condenado, mas consegue liberdade em júri popular
em Buriticupu.

Em júri popular realizado nessa quinta-feira(29), no salão do Tribunal do júri da comarca de Buriticupu-MA,
JOSÉ DE RIBAMAR SILVA CAMPELO (JUCA DA CIKEL), sentou no banco dos réus por uma acusação de
Tentativa de Homicídio, o crime ocorreu no Povoado Terceira Vicinal no dia 29 de maio de 2011.

 

A Sessões do Tribunal do Júri presidida pelo juiz de Direito Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, titular da 2ª
Vara da Comarca de Buriticupu, que tem o Município de Bom Jesus das Selvas como termo Judiciário, correu
dentro da mais absoluta tranquilidade. Por volta das 16:25 hrs o magistrado proferiu a sentença “fixo a pena de
4 anos de reclusão em regime aberto”.

JUCA DA CIKEL respondia por Tentativa de Homicídio, teve seu crime desqualificado e foi julgado por lesão
corporal grave, crime de menor potencial, tese defendida tanto pela acusação quanto pela defesa.
JUCA DA CIKEL que se encontrava encarcerado, foi defendido por um dos melhores advogados criminalista do
Nordeste Brasileiro e presidente  de ANACRIM-AL (Associação Nacional de Advocacia Criminal) Dr. Marinesio
Dantas Luz, que com muita habilidade e conhecimento de causa conseguiu colocar seu cliente em liberdade.

Dr. José Orlando da Silva Filho, promotor de justiça substituído da 1ª promotoria de Buriticupu, representou o
ministério pulico atuando na acusação e na aplicação da lei e com muita maestria teve sua tese como vencedora.

Completando a maratona de Júri popular, amanhã dia 30 de novembro de 2018 sexta-feira será julgado,
FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES BARROS (VULGO) “CHICO” em desfavor dele pesa o crime de Homicídio
Qualificado ocorrido em 20 de fevereiro de 2013 no Povoado Capoema na Zona Rural do município de Bom
Jesus das Selvas-MA.

Segundo consta na denúncia o acusado Francisco de Assis Gonçalves Barros e Francisco da Silva (vulgo)
“França” mataram mediante emboscada a vítima Gilmar dos Santos de Jesus, quando esta se aproximava de um
curral pertencente a fazenda de sua família. Gilmar a “vítima” estava montada em um cavalo acompanhado de
sua companheira, quando ao se aproximar do curral foi surpreendido por um disparo de espingarda que atingiu
a região do tórax, tendo em seguida vindo a óbito.

Cumpre mencionar que o segundo denunciado Francisco de Assis (vulgo; FRANÇA) já faleceu, razão pela qual
não vai ser julgada na mesma Sessão do Tribunal do Júri.

As Sessões do Tribunal do Júri serão aberta ao público com inicios previsto para as 10 da manhã no salão do
Tribunal do júri em Buriticupu-MA situada na Rua Deputado Vila Nova Bairro Terra Bela.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
30/11/2018 - BLOG JOHN CUTRIM 
POSITIVA
Prefeito do MA é afastado do cargo por indícios de crimes de responsabilidade 

Pag.: 31

Prefeito do MA é afastado do cargo por indícios de crimes de
responsabilidade

Por: John Cutrim

Data de publicação: 29/11/2018 - 21:59

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se



em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.
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“A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no
Brasil”, destaca Othelino Neto em Congresso

Por: John Cutrim

Data de publicação: 30/11/2018 - 11:07

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso “30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas”, que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema “O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito”. A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. “A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas”, disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o “público” é visto como algo “sujo”. “O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição”, alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: “É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna”,
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. “Parceria que serve de



exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo”, finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: “Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia”.
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TJ determina afastamento do prefeito de Olho d'Água das Cunhãs

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame - Esmeralda Locações, Construções e Serviços - através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA - De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d'Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO - O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.



O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital -
"Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada".

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, "a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo".
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"Constituição Federal corrigiu erros históricos", destaca Othelino
Neto

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso "30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas", que está sendo encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa. O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito". A
mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. "A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas", disse.

Conjuntura social e política – O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e
lamentou o fato de a política, na atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público" é visto
como algo "sujo". "O que é um erro grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais
atenção na política e, ao mesmo tempo, não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à
Constituição", alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna",
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. "Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo", finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia".
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Prefeito é afastado do cargo por indícios de crimes de
responsabilidade

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

 

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.



VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
30/11/2018 - BLOG LUCIANO TAVARES 
POSITIVA
Ex-prefeito de Lago Verde é condenado por contratação irregular de servidores 

Pag.: 36

Ex-prefeito de Lago Verde é condenado por contratação irregular
de servidores

O ex-prefeito do município de Lago Verde (MA), Raimundo Almeida, foi condenado em Ação Civil Pública por
ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, por manter, no quadro de
servidores públicos municipais, pessoas contratadas irregularmente, sem concurso público.

 

A sentença, da juíza Vanessa Ferreira Pereira Lopes (1ª Vara Comarca de Bacabal), condenou o réu pela prática
de ato de improbidade administrativa, aplicando as penas de suspensão de seus direitos políticos pelo período
de três anos; pagamento de multa civil na quantia dez vezes no valor de sua remuneração de prefeito; proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou
indiretamente, pelo prazo de três anos.

A juíza deixou de decretar a perda do cargo (por já ter expirado o mandato) e de condenar em reparação de
danos, uma vez que não houve prejuízos ao erário.

DENÚNCIA – Raimundo Almeida foi denunciado pelo Ministério Público estadual com base em procedimento
judicial que tramitou na Vara do Trabalho de Bacabal. O MPE pediu a condenação do ex-prefeito nas penas
impostas pelo artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92, pelo ressarcimento integral do dano, a suspensão dos
direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, pagamento de multa civil e pagamento das custas
e despesas processuais, bem como perda da função pública.

A juíza fundamentou a sua decisão no fato de que a sentença emitida pela Justiça do Trabalho é prova do ato de
improbidade administrativa praticado pelo réu e sustentou não haver dúvida de que o réu manteve
irregularmente dois servidores, em 2010, sem a aprovação prévia em concurso público, como funcionários nos
quadros dos servidores municipais.

Com isso, o ex-prefeito deixou de cumprir o artigo 37, da Constituição Federal, uma vez que essa conduta
atenta contra os princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade – princípios da administração pública
-, e infringiu o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa – nº 8.429/2002.

“A manutenção de servidores municipais denota a existência de dolo genérico, decorrente da vontade de burlar
a exigência contida no art. 37, inciso II da Constituição Federal, restando claramente configurado o ato de
improbidade administrativa, diante da inobservância dos deveres de honestidade no trato com a coisa pública”,
assegurou a magistrada.

Em sua defesa, o réu alegou que os agentes políticos não são subordinados ao regime da lei de improbidade
administrativa, disse não existir a demonstração do dolo (intenção) e pediu a improcedência da ação,
argumentos rechaçados pela juíza.



Após transitada em julgado, a sentença será comunicada à Justiça Eleitoral e à Câmara Municipal de Lago
Verde para que informe o valor percebido pelo condenado e lançada no sistema de condenados por ato de
improbidade, no Conselho Nacional de Justiça.
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Juiz da comarca de Zé Doca revoga decisão que proibia a reforma e
ampliação do prédio da Secretaria de Saúde

O juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca, Marcelo Moraes Rego de Sousa revogou na tarde
desta quarta feira 28 de novembro a decisão liminar proferida pela então juíza da comarca Denise Pedrosa
Torres, em setembro de 2017, que inviabilizava a execução de reforma e ampliação do prédio da Secretaria de
Saúde do município.

 

O juiz entendeu que, a falta de manutenção adequada no prédio da secretaria resultou no desmoronamento da
sua estrutura frontal, causando prejuízo a municipalidade e riscos de lesão grave aos servidores lotados
naquela secretaria.Isso comprova que todo esse caso processual foi gerado por perseguição política, do grupo
de oposição de Ze Doca.

Via Blog do Maycon Alves
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Mulher que mandou assassinar o pai em Pindaré-Mirim pega 27
anos de cadeia

Elineia Francisca Galvão foi condenada na terça-feira (27) a 27 anos e 11 meses de prisão após ser levada a júri
popular no município de Pindaré-Mirim, a 255 km de São Luís, por encomendar a morte seu pai, o empresário
Fernando Henrique Cruz Pinho, ocorrido no dia 6 de julho de 2017, em Pindaré-Mirim.

 

A polícia concluiu que os tiros que mataram o empresário foram disparados por Cleiton Cerqueira Frazão, que é
primo da vítima. O empresário morreu um dia depois do crime no Hospital Macrorregional de Santa Inês, a 250
km da capital, depois de ser baleado ao fazer uma caminhada pela estrada que liga Pindaré-Mirim e Santa Inês.

A primeira prisão do caso aconteceu no dia 24 de julho de 2017. Investigando e ouvindo testemunhas a polícia
chegou a Raimundo Nonato Campos, suspeito de pilotar a motocicleta que transportava o atirador. No dia 11 de
agosto do ano passado foi preso Felipe Rocha Moraes, por ser suspeito de emprestar a motocicleta. No mesmo
dia Elineia Francisca também foi presa.

Fernando Henrique Cruz Pinho  (foto abaixo), atuava no comércio de material de construção e aluguel de
imóveis na cidade de Pindaré-Mirim.

O crime

O empresário Fernando Henrique Cruz Pinho atuava no comércio de materiais de construção e alugueis de
imóveis e era muito conhecido no município de Pindaré-Mirim. Ele foi baleado no dia 6 de julho de 2017
enquanto fazia caminhada em um trecho da estrada entre Pindaré-Mirim e Santa Inês.

Após ser baleado, ele foi levado para o Hospital Macrorregional de Santa Inês onde faleceu no dia 7 de julho.

Fonte: G1 MA
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Prefeito é afastado do cargo por indícios de crimes de
responsabilidade

Data: 29 de Nov de 18 às 17:00   Categoria: Judiciário   Sem Comentários

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se



em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - ESMAM
30/11/2018 - BLOG LUÍS CARDOSO 
POSITIVA
?A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no Brasil?, destaca Othelino Neto em Congresso

Pag.: 40

“A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos no
Brasil”, destaca Othelino Neto em Congresso

Data: 30 de Nov de 18 às 12:30   Categoria: Política   Sem Comentários

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso “30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas”, que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa.

O parlamentar discorreu sobre o tema “O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito”. A mesa foi
coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. “A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas”, disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o “público” é visto como algo “sujo”. “O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição”, alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: “É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos
aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna”,
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. “Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e



o Legislativo”, finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: “Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia”.
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Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população de Mirinzal
devido à falta de água

Determinação é resultado de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.
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Prefeito de Olho d’Água das Cunhãs é afastado do cargo por
indícios de crimes

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo



395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013.

Para o magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.
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"A Constituição de 1988 corrigiu erros históricos", destaca
Othelino Neto

Em palestra no congresso "30 anos de Constituição Federal: Desafios e Perspectivas", presidente da Assembleia
Legislativa discorreu sobre o "Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito"

 

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino
Neto (PCdoB), foi o último a palestrar no segundo dia de programação do Congresso
"30 Anos de Constituição Federal: Desafios e Perspectivas", que será encerrado nesta
sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa.

O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de
Direito". A mesa foi coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, desembargador Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída,
a partir de uma análise histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias
atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o Congresso Nacional chegou a ser fechado
por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão constitucional também
foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período
da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas
discussões e trabalho. "A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e
estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A partir dela, foram assegurados
direitos constituídos a duras penas", disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o
fato de a política, na atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público"
é visto como algo "sujo". "O que é um erro grave, pois não existe salvação fora da
política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo, não podemos
aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição", alertou.



Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de
Direito, o presidente lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da
sociedade e destacou o seu caráter plural, no que diz respeito, por exemplo, a sua
composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do Maranhão,
composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa
Constituição. Jamais podemos aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe,
daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna", frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da
Magistratura, pela realização do evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação
dos Magistrados do Maranhão.

"Parceria que serve de exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os
poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e o Legislativo", finalizou, citando a frase
emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia se podem curar
com mais democracia".
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Flávio Dino participa de evento da ESMAM na ALEMA e ministra
Palestra de abertura com o tema 'A Constituição Federal de 1988 e
a Governabilidade'

29/11/2018 05:00:00

Flávio Dino: "Processos históricos não anulam participação do indivíduo"

O governador Flávio Dino participou, na noite de quarta-feira (28), do congresso '30 Anos da Constituição
Federal: desafios e perspectivas', promovido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), em
parceria com a Assembleia Legislativa. 

Na ocasião, ele ministrou a palestra de abertura, com o tema 'A Constituição Federal de 1988 e a
Governabilidade'.

Atendendo a convite do desembargador Paulo Sérgio Velten, diretor da ESMAM, o governador Flávio Dino fez
uma reflexão retrospectiva e prospectiva acerca da Constituição, e defendeu a preservação dos marcos
civilizacionais da boa convivência democrática, do pluralismo político e do respeito aos direitos individuais e
coletivos.

"É a Constituição mais duradora do período democrático. Já foi submetida a vários testes de estresse, sofreu
106 emendas constitucionais, incluindo as de revisão, e sobreviveu a ideologias diferentes. Mostrando que é,
portanto, uma grande obra legislativa", garantiu.

Na visão do governador Flávio Dino, a alma da Constituição é ser um catálogo da promoção de direitos. "Pela
primeira vez em nossa história constitucional, os direitos, na Constituição, antecedem aos poderes. Temos o
maior sistema de garantias constitucionais do mundo", assegurou.
Para Paulo Velten, é preciso fazer um balanço positivo do que a Constituição de 1988 trouxe para o Brasil.
"Temos hoje um país com as instituições da democracia consolidadas, que assegura liberdades políticas e
direitos fundamentais. É bem verdade que temos ainda muito a alcançar, mas vemos um esforço de um estado
de direito que trata todos os seus cidadãos da mesma forma", disse.

Homenagem aos constituintes 

Durante o evento, foi entregue uma homenagem a todos os parlamentares maranhenses que participaram da
Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, responsáveis por elaborar a constituição cidadã que garante direitos e
frustra retrocessos institucionais.

"Os processos históricos têm uma dinâmica coletiva e objetiva, mas isso não anula o lugar do indivíduo para
acelerar ou obstaculizar os processos históricos. Cada um de vocês, ao seu tempo e ao seu modo, e seguindo
suas próprias convicções, atuou como vetor fundamental para a consecução desta bela obra, cumpriram um



papel na nossa história", disse o governador Flávio Dino, dirigindo-se aos deputados constituintes.
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MIRINZAL | Caema é obrigada a pagar R$ 300 mil à população
devido à falta de água

Determinação é resultado de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.
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Em congresso pelos 30 anos da Constituição, governador Flávio
Dino exalta garantias de direitos

O governador Flávio Dino participou, na noite de quarta-feira (28), do congresso ‘30 Anos da Constituição
Federal: desafios e perspectivas’, promovido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), em
parceria com a Assembleia Legislativa. Na ocasião, ele ministrou a palestra de abertura, com o tema ‘A
Constituição Federal de 1988 e a Governabilidade’.

Atendendo a convite do desembargador Paulo Sérgio Velten, diretor da ESMAM, o governador Flávio Dino fez
uma reflexão retrospectiva e prospectiva acerca da Constituição, e defendeu a preservação dos marcos
civilizacionais da boa convivência democrática, do pluralismo político e do respeito aos direitos individuais e
coletivos.

“É a Constituição mais duradora do período democrático. Já foi submetida a vários testes de estresse, sofreu
106 emendas constitucionais, incluindo as de revisão, e sobreviveu a ideologias diferentes. Mostrando que é,
portanto, uma grande obra legislativa”, garantiu.

Na visão do governador Flávio Dino, a alma da Constituição é ser um catálogo da promoção de direitos. “Pela
primeira vez em nossa história constitucional, os direitos, na Constituição, antecedem aos poderes. Temos o
maior sistema de garantias constitucionais do mundo”, assegurou.

Para Paulo Velten, é preciso fazer um balanço positivo do que a Constituição de 1988 trouxe para o Brasil.
“Temos hoje um país com as instituições da democracia consolidadas, que assegura liberdades políticas e
direitos fundamentais. É bem verdade que temos ainda muito a alcançar, mas vemos um esforço de um estado
de direito que trata todos os seus cidadãos da mesma forma”, disse.

Homenagem aos constituintes 

Durante o evento, foi entregue uma homenagem a todos os parlamentares maranhenses que participaram da
Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, responsáveis por elaborar a constituição cidadã que garante direitos e
frustra retrocessos institucionais.

“Os processos históricos têm uma dinâmica coletiva e objetiva, mas isso não anula o lugar do indivíduo para
acelerar ou obstaculizar os processos históricos. Cada um de vocês, ao seu tempo e ao seu modo, e seguindo
suas próprias convicções, atuou como vetor fundamental para a consecução desta bela obra, cumpriram um
papel na nossa história”, disse o governador Flávio Dino, dirigindo-se aos deputados constituintes.
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"A Constituição Federal de 1988 corrigiu erros
históricos no Brasil", destaca Othelino Neto em
Congresso

30/11/2018 12:21:09

 

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi o último a
palestrar no segundo dia de programação do Congresso "30 Anos de Constituição Federal: Desafios e
Perspectivas", que será encerrado nesta sexta-feira (30), no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia
Legislativa.

O parlamentar discorreu sobre o tema "O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito". A mesa foi
coordenada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Lourival Serejo.

O deputado, que é jornalista e economista, abordou a temática de maneira descontraída, a partir de uma análise
histórica sobre o Poder Legislativo desde o Império até os dias atuais. Entre outras coisas, ele lembrou que o
Congresso Nacional chegou a ser fechado por 15 vezes, sendo 12 no Brasil imperial. Recordou que o órgão
constitucional também foi alvo de interrupções e que, ao longo da história, alguns parlamentares tiveram seus
mandatos cassados, inclusive no Maranhão, devido à prática do comunismo no período da Ditadura Militar.

Othelino destacou o papel essencial da Constituição Federal de 1988, fruto de muitas discussões e trabalho. "A
Constituição Federal de 1988 corrigiu erros históricos e estabeleceu parâmetros essenciais para o Brasil. A
partir dela, foram assegurados direitos constituídos a duras penas", disse.

Conjuntura social e política

O parlamentar também analisou a conjuntura social e política brasileira e lamentou o fato de a política, na
atualidade, ser alvo de um processo de negação, em que o "público" é visto como algo "sujo". "O que é um erro
grave, pois não existe salvação fora da política. É preciso prestar mais atenção na política e, ao mesmo tempo,
não podemos aceitar a revogação de direitos em desrespeito à Constituição", alertou.

Enfatizando o protagonismo do Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de Direito, o presidente
lembrou que se trata do Poder que mais recebe pressão da sociedade e destacou o seu caráter plural, no que
diz respeito, por exemplo, a sua composição. Ele citou como exemplo o caso da Assembleia Legislativa do
Maranhão, composta de 42 deputados com profissões e ideias diferentes.

E mais: "É fundamental termos a certeza de que precisamos defender a nossa Constituição. Jamais podemos



aceitar que a saída seja feri-la. Viemos de muito longe, daí a importância de respeitar a nossa Carta Magna",
frisou.

Antes de encerrar a palestra, o deputado fez deferência à Escola Superior da Magistratura, pela realização do
evento, com apoio da Casa do Povo e da Associação dos Magistrados do Maranhão. "Parceria que serve de
exemplo para reafirmamos o respeito mútuo que existe entre os poderes constituídos, neste caso, o Judiciário e
o Legislativo", finalizou, citando a frase emblemática de Alfred Emanuel Smith: "Todos os males da democracia
se podem curar com mais democracia".

http://blogdoricardosantos.com.br/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Video-2018-11-30-at
-11.33.20.mp4

http://blogdoricardosantos.com.br/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Video-2018-11-30-at-11.33.20.mp4
http://blogdoricardosantos.com.br/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Video-2018-11-30-at-11.33.20.mp4
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Juiz Osmar Gomes será condecorado com Comenda de Ordem do
Mérito do Trabalho

O juiz Osmar Gomes dos Santos, titular da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Luís, será condecorado com a
Comenda da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. A honraria, dividida entre cinco graus, é concedida a
personalidades e entidades que, direta ou indiretamente, prestaram serviços para o desenvolvimento e a
modernização das relações de trabalho no país. A boa nova foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa
quarta-feira (28) e assinada pelo presidente Michel Temer (MDB).

 

Na relação extensa, compõem a Ordem do Mérito figuras como o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Renato de Lacerda Paiva; o Cardeal Arcebispo da Cidade de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer; a presidente
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Kátia Santos Bogéa; o presidente da Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social, André Leandro Magalhães; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Braga Júnior, além de desembargadores, deputados, senadores e secretários de Estado. A cerimônia de
entrega da medalha ainda não foi definida pelo Ministério do Trabalho.

“A medalha diz muito, sobretudo, porque significa o mérito do trabalho. Eu fico feliz em poder ser condecorado
numa seleta lista de personalidades que contribuem com políticas públicas voltadas para a valorização do ser
humano e engrandecimento da justiça, bem como geração de emprego e renda, dentre outras”, disse o
magistrado maranhense em entrevista ao blog.

QUEM é OSMAR GOMES?

Homem simples, de origem humilde, natural do povoado Enseada Grande, Município de Cajari, interior do
Maranhão. Assim se define o juiz Osmar Gomes dos Santos. Filho de pais lavradores, ele ficou órfão de pai aos
08 anos, mas sua mãe passou a trabalhar para sustentar os seis filhos, dos quais é o caçula. Para sustentar a
família, ela cuidava da roça, quebrava coco babaçu e vendia bolos de tapioca, sempre preocupada para que
nada faltasse aos filhos. 

O magistrado que é membro das Academias Ludovicense de Letras, Maranhense de Letras Jurídicas e
Matinhense de Ciências, Artes e Letras, mudou para São Luís aos 11 anos e, sem opção, foi morar em uma
palafita em cima da maré, atual Ilhinha, região do São Francisco. Com essa idade, começou a vender jornais nas
ruas de São Luís e, nos finais de semana, também vendia pão cheio e vigiava carro na Ponta D’Areia. Seu
objetivo era um só: ajudar nas despesas de casa.

Dos 13 aos 18 anos, trabalhou como servente de pedreiro, só abandonando essa profissão após ter sido
aprovado no vestibular de Direito da UFMA. A partir de então, passou a dar aulas particulares para garantir o
dinheiro do transporte. Foi aprovado nos concursos para Agente e Delegado da Polícia Civil, quando exerceu os
cargos de assessor chefe e coordenador de polícia especializada. Foi chefe do departamento jurídico do Banco
Bradesco S/A, responsável pela Regional Maranhão e Piauí, e também atou como secretário chefe do gabinete e
procurador adjunto do Poder Legislativo de São Luís.



Osmar Gomes é casado há 33 anos com Maria Felix Gomes, advogada e empresária com quem tem dois filhos:
Osmar Filho, advogado e vereador de São Luís, e Bianca Gomes, também graduada em Direito.

COMO SURGIU A HONRARIA?

A Ordem do Mérito do Trabalho foi instituída através do Decreto número 57.278, de 17 de novembro de 1965.
As medalhas são entregues pessoalmente pelo presidente da República, em cinco diferentes níveis: Cavaleiro,
Oficial, Comendador, Grande Oficial e Grã-Cruz, a mais alta condecoração do ministério do Trabalho.

Segundo o Regimento da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, publicado na íntegra do Diário Oficial
da União de 25/10/2007, na página 7 da seção I, a ordem é concedida, nos vários graus, a critério do Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego. E cabe ao Presidente da República, como Grão-Mestre da Ordem, proceder
as nomeações, promoções e exclusões de membros.
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Constituintes maranhenses de 1988 são homenageados em
congresso promovido pelo TJ em parceria com a AL

30/11/2018 07:33:15

Os  deputados federais e senadores maranhenses que participaram da elaboração da atual Constituição
Brasileira, em 1988, foram homenageados no início da noite desta quarta-feira (28),  no plenário Fernando
Falcão, da Assembleia Legislativa, durante a instalação do “ Congresso Constituição Federal Brasileira: 30
anos-Desafios e perspectivas”. O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça, por meio da Escola Superior da
Magistratura (Esmam), com apoio do Poder Legislativo Estadual e da Associação dos Magistrados do Maranhão
(AMMA).

Durante a solenidade de abertura, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B),
destacou ser uma grande satisfação o fato do Legislativo do Maranhão poder ser parceiro de um congresso que
ele considera da mais alta relevância.

“É um momento de reflexão sobre a nossa Constituição, que devemos respeitar para que se possa manter o
estado democrático de direito. Não podemos retroceder, porque nosso pensamento é voltado para avanços e
mais conquistas, em busca de um Brasil melhor. Nossa Constituição é soberana e teremos de superar as
dificuldades, a exemplo do que vem acontecendo no Maranhão”, afirmou.

“Nenhum direito a menos”, acrescentou Othelino Neto, enfatizando, ainda, que a Constituição deve ser
reverenciada e que não se pode aceitar retrocessos. “Temos que olhar para frente e estar vigilantes,
especialmente nesse momento de muita intolerância, que precisamos valorizar, ainda mais, a democracia
brasileira”, disse.

Também se manifestaram o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, e o diretor da Esmam, desembargador Paulo Velten, ambos exaltando as conquistas obtida com a
Constituição Federal e destacando o trabalho dos constituintes maranhenses.

O evento se estende até sexta-feira (30), com uma série de atividades e palestras, cujas temáticas são voltadas
para a Constituição. O primeiro dia foi encerrado com palestra do governador Flávio Dino, que substituiu o
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, que cancelou sua vinda ao Maranhão por
problemas de saúde.

HOMENAGEADOS

Em nome do falecido esposo, o então senador João Castelo, a ex-prefeita de São Luís, Gardênia Ribeiro
Gonçalves, assinalou que a consolidação da atual Constituição foi um trabalho árduo, envolvendo parlamentares
de todo o Brasil. Ela destacou que João Castelo levou para a Assembleia Nacional Constituinte a experiência de
ex-governador do Maranhão, de dirigente do Banco da Amazônia e toda a sua grande experiência de vida.



Para o constituinte Joaquim Haickel, “foi um momento inesquecível, lembrando ter sido relator de uma proposta
apresentada pelo então deputado carioca Amaral Neto, que previa a pena de morte. “Lutei contra a proposta e
ela não foi inclusa na Carta. Mas vejo ser necessária uma ampla revisão de nossa Constituição”, disse.

Na opinião do constituinte Costa Ferreira, a Constituição Brasileira de 1988 tem muitos pontos positivos e as
mudanças que possam ser introduzidas devem ser pontuais. Ele afirmou se sentir muito orgulhoso pela
homenagem e pelo fato de participar de um momento histórico na vida do país.

Antonio Gaspar foi outro constituinte que se mostrou extremamente satisfeito com a homenagem. Lembrou que
a Carta Magna do Brasil também pode sofrer poucas alterações. Ele elogiou a iniciativa do Tribunal de Justiça e
da Assembleia Legislativa em homenagear os integrantes desse grupo de 1988.

Na concepção do deputado estadual Edivaldo Holanda, outro remanescente dos constituintes de 1988, a
elaboração dessa Carta foi um marco na história do País, enfatizando que “não se pode destacar esse ou aquele
com essa ou aquela proposta, uma vez que foi uma ação em bloco, envolvendo congressistas de todo o Brasil”.

Holanda também elogiou a ação do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa em homenagear os que
participaram da elaboração da Constituição.

O ex-deputado Enoc Vieira, que também foi presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que merece elogio a
iniciativa da homenagem, por se traduzir num momento de reflexão, já que a Assembleia Nacional Constituinte
de 1987 foi uma transição do regime militar para a democracia.

Na opinião do constituinte Eliezer Moreira, a promulgação da Constituição foi um momento extremamente
marcante na vida de todos os brasileiros. Segundo ele, a revisão geral, como pensam alguns, não deve ser a
prioridade no momento.

Representando seu pai, o constituinte Vieira da Silva, o empresário Fabiano Vieira da Silva, que foi deputado
federal, mas não constituinte, disse que estava ali emocionado. “Gostaria que meu pai estivesse aqui,
participando de um evento tão importante como esse”, acrescentou.

CONSTITUINTES DO MARANHÃO

Deputados Federais

Albérico Filho; Antonio Gaspar; Cid Carvalho (In memorian); Costa Ferreira; Davi Alves Silva (In Memorian);
Edvaldo Holanda; Eliézer Moreira; Enoc Vieira ; Francisco Coelho; Haroldo Sabóia; Jayme Santana; Joaquim
Haickel; José Carlos Sabóia; José Teixeira; Mauro Fecury; Onofre Correa; Sarney Filho; Vieira da Silva (In
memorian); Vítor Trovão (In memorian) e Wagner Lago.

 Senadores

João Castelo (In memorian), Alexandre Costa (In memorian) e Edison Lobão.
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Casamento Comunitário – 128 Casais dizem “sim” em São Bento,
Palmeirândia e Bacurituba

A Comarca de São Bento, realizou três cerimônias de casamentos comunitários nesta quarta (28) e quinta-feira
(29), nos Termos...

A Comarca de São Bento, realizou três cerimônias de casamentos comunitários nesta quarta (28) e quinta-feira
(29), nos Termos Judiciários de Bacurituba e Palmeirândia e na sede da comarca de São Bento, totalizando 128
uniões civis. A cerimônia foi presidida pelo juiz titular da Comarca, Ivis Monteiro Costa, e contou com a
participação dos juízes Francisco Bezerra Simões, titular da Comarca de São Vicente Férrer; Michelle Amorim
Sancho Souza, titular de Bequimão; Huggo Alves Albarelli Ferreira, titular de Olinda Nova do Maranhão; e José
de Ribamar Dias Júnior, titular de São João Batista; além da Promotora Titular da Comarca de São Bento, Laura
Amélia Barbosa, prefeitos, vereadores e representantes religiosos.

Em Bacurituba, a cerimônia aconteceu na quarta-feira (28), no Ginásio de Esportes local e contou com a
presença de 18 casais que disseram “sim” perante os juízes Ives Monteiro e Francisco Bezerra Simões (S.
Vicente Férrer). Também participaram a Promotora de Justiça Laura Barbosa, o prefeito do município, José
Sisto Ribeiro Silva e outras autoridades. O evento ganhou decoração especial e tapete vermelho para a entrada
e saída dos casais. Segundo a noiva Irene dos Santos Pereira (64), que casou-se com o sr. Manoel Santa Rita
Nascimento (84), eles já viviam juntos há 44 anos e o projeto, por ser gratuito, ofereceu a oportunidade de unir
os dois sem custos. ” Sem essa oportunidade, não teríamos condições de arcar com as despesas”, enfatizou.

Em Palmeirândia, o casamento também foi realizado no Ginásio de Esportes da cidade, com a formalização da
união civil de 41 casais. A cerimônia ainda contou com a presença de aproximadamente 150 pessoas, dentre
padrinhos e convidados. Concretizaram a cerimônia o juiz Ivis Monteiro, titular de S. Bento, juiz Huggo
Albarelli Ferreira (Olinda Nova), José Ribamar Dias Júnior (S. João Batista) e Michelle Amorim (Bequimão).
Logo após a consagração, foi servido o bolo especial de casamento aos noivos e convidados. Robson Carlos de
Castro Costa (23) disse que o projeto é maravilhoso. “Estamos felizes, eu e minha esposa, porque tivemos a
oportunidade de nos unir, oficialmente e sem pagar nada”, frizou.

São Bento foi o último município a realizar a cerimônia do Casamento Comunitário, na noite desta quinta-feira
(29), reunindo 69 casais na praça Carlos Reis, no centro. Após a entrega das certidões, em virtude de uma forte
chuva na cidade, os casais se dirigiram à Escola Mota Júnior para dar início à celebração da união, que foi
realizada pelo juiz titular da Comarca, Ives Monteiro, pelo juiz Francisco Bezerra Simões (S. Vicente Férrer) e
pelo juiz José Ribamar Dias Júnior (S. João Batista).

A Promotora da Comarca de São Bento elogiou a Corregedoria pelo Projeto, que segundo ela, só vem a
aproximar o cidadão do Judiciário, “É a comunidade tendo um momento único de união dos casais de forma
digna, gratuita e celebrada por juízes de direito, um grande feito para a comunidade”, observou.

O juiz titular da Comarca, Ivis Monteiro Costa, agradeceu a Corregedoria Geral da Justiça pela iniciativa e pelo
apoio; aos prefeitos e autoridades municipais pela colaboração; e aos magistrados, que se deslocaram de suas
comarcas para estarem presentes nas três celebrações. Por fim, ele disse que é de suma importância essa
aproximação do judiciário com a sociedade por meio de atividades sociais, especificamente o casamento



comunitário, que visa regularizar a situação civil desses casais que já convivem há muitos anos juntos. “Estou
muito feliz, é um momento de imensa alegria por promover esse evento, ainda mais porque há 17 anos não
acontecia Casamento Comunitário em São Bento e em Bacurituba foi o primeiro a ser realizado”, finalizou.

PROJETO – O “Casamentos Comunitários” foi instituído pelo Poder Judiciário maranhense em 1998, idealizado
pelo desembargador Jorge Rachid. O procedimento está disposto no Provimento N° 10/2013, da Corregedoria
Geral da Justiça (CGJ-MA), sendo os atos gratuitos. A gratuidade inclui a expedição de 2ª via do assento de
nascimento ou casamento, se necessário. A Corregedoria Geral da Justiça disponibiliza apoio logístico aos
magistrados para concretização do Projeto, especialmente junto aos cartórios.
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JUIZ OSMAR GOMES SERÁ CONDECORADO COM A COMENDA DE ORDEM DO MÉRITO DO TRABALHO

O juiz Osmar Gomes dos Santos, titular da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Luís, será condecorado com a
Comenda da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. A honraria, dividida entre cinco graus, é concedida a
personalidades e entidades que, direta ou indiretamente, prestaram serviços para o desenvolvimento e a
modernização das relações de trabalho no país. A boa nova foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa
quarta-feira (28) e assinada pelo presidente Michel Temer (MDB).

 

Na relação extensa, compõem a Ordem do Mérito figuras como o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Renato de Lacerda Paiva; o Cardeal Arcebispo da Cidade de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer; a presidente
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Kátia Santos Bogéa; o presidente da Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social, André Leandro Magalhães; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Braga Júnior, além de desembargadores, deputados, senadores e secretários de Estado. A cerimônia de
entrega da medalha ainda não foi definida pelo Ministério do Trabalho.

“A medalha diz muito, sobretudo, porque significa o mérito do trabalho. Eu fico feliz em poder ser condecorado
numa seleta lista de personalidades que contribuem com políticas públicas voltadas para a valorização do ser
humano e engrandecimento da justiça, bem como geração de emprego e renda , dentre outras”, disse o
magistrado maranhense em entrevista ao blog.

*QUEM É OSMAR GOMES?*
Homem simples, de origem humilde, natural do povoado Enseada Grande, Município de Cajari, interior do
Maranhão. Assim se define o juiz Osmar Gomes dos Santos. Filho de pais lavradores, ele ficou órfão de pai aos
08 anos, mas sua mãe passou a trabalhar para sustentar os seis filhos, dos quais é o caçula. Para sustentar a
família, ela cuidava da roça, quebrava coco babaçu e vendia bolos de tapioca, sempre preocupada para que
nada faltasse aos filhos.

O magistrado que é membro das Academias Ludovicense de Letras, Maranhense de Letras Jurídicas e
Matinhense de Ciências, Artes e Letras, mudou para São Luís aos 11 anos e, sem opção, foi morar em uma
palafita em cima da maré, atual Ilhinha, região do São Francisco. Com essa idade, começou a vender jornais nas
ruas de São Luís e, nos finais de semana, também vendia pão cheio e vigiava carro na Ponta D’Areia. Seu
objetivo era um só: ajudar nas despesas de casa.

Dos 13 aos 18 anos, trabalhou como servente de pedreiro, só abandonando essa profissão após ter sido
aprovado no vestibular de Direito da UFMA. A partir de então, passou a dar aulas particulares para garantir o
dinheiro do transporte. Foi aprovado nos concursos para Agente e Delegado da Polícia Civil, quando exerceu os
cargos de assessor chefe e coordenador de polícia especializada. Foi chefe do departamento jurídico do Banco
Bradesco S/A, responsável pela Regional Maranhão e Piauí, e também atou como secretário chefe do gabinete e
procurador adjunto do Poder Legislativo de São Luís.

Osmar Gomes é casado há 33 anos com Maria Felix Gomes, advogada e empresária com quem tem dois filhos:
Osmar Filho, advogado e vereador de São Luís, e Bianca Gomes, também graduada em Direito.



*COMO SURGIU A HONRARIA?*
A Ordem do Mérito do Trabalho foi instituída através do Decreto número 57.278, de 17 de novembro de 1965.
As medalhas são entregues pessoalmente pelo presidente da República, em cinco diferentes níveis: Cavaleiro,
Oficial, Comendador, Grande Oficial e Grã-Cruz, a mais alta condecoração do ministério do Trabalho.

Segundo o Regimento da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, publicado na íntegra do Diário Oficial
da União de 25/10/2007, na página 7 da seção I, a ordem é concedida, nos vários graus, a critério do Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego. E cabe ao Presidente da República, como Grão-Mestre da Ordem, proceder
as nomeações, promoções e exclusões de membros.
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Prefeito de Olho d’Água das Cunhãs é afastado do cargo por fraude
em licitações

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

 

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013, do tipo
menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços, para a
prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que, em 30
de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do contrato, e
alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.



Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.
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Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população devido à falta
de água

Determinação é resultado de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão

 

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO
Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.



Redação: Adriano Rodrigues (CCOM-MPMA)
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Prefeito é afastado suspeito de desviar R$ 874 mil

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem.

Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo, por existência de indícios
suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

Denúncia -De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013,
do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços,
para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que,
em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do
contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

Leia mais
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MIRINZAL - Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população
devido à falta de água

Determinação é resultado de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão

MirinzalAtendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de
novembro, que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor
de R$ 300 mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou
educacionais, devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO
Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.

Redação: Adriano Rodrigues (CCOM-MPMA)
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Balcão de Renegociação de Dívidas encerra nesta sexta-feira

O Balcão de Renegociação de Dívidas no Pátio Norte Shopping, em Paço do Lumiar, termina nesta sexta-feira
(30). O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, com o apoio do Governo do Estado, e vai das
10h às 18h.

No Balcão, os maranhenses podem renegociar diversos tipos de dívidas vencidas com empresas, instituições e
governo. Isso vale também para o IPVA atrasado, com desconto de até 100% nos juros e multas.

São diversos estandes. O consumidor com dívida vencida pode ir até o local e dialogar para tentar fazer a
renegociação com as empresas e instituições participantes.

Estão presentes bancos, empresas, instituições públicas, concessionárias de serviços públicos e instituições de
ensino superior, além de centenas de empresas acessíveis por plataformas digitais.

Entre as instituições participantes estão a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Secretaria Municipal da
Fazenda, Banco Bradesco, Cemar, Lojas Santa Maria, CEAP-MA, BRK Ambiental, Universal Informática,
CEIPROVIF, IESF e Lojas Torres.

Os consumidores devem levar cópias e originais de documentos pessoais, com número de CPF, além de
comprovantes da dívida (faturas de consumo, notas fiscais, boletos, etc).

O Balcão de Renegociação de Dívidas também está recebendo o pagamento de IPVA e ITCD atrasados com
desconto de até 100% nos juros e multas. O contribuinte ainda tem a opção de pagar esses dois tributos online
pelo link: https://www.ma.gov.br/descontaodenatal/

O desconto de 100% nos juros e multas vale para pagamento à vista. Para parcelamento em até 12 vezes, o
desconto é de 60%. O benefício vale até 28 de dezembro.
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Caema é obrigada a pagar R$ 300 mil por falta de água

A Justiça determinou que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de
dezembro, o valor de R$ 300 mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços
ambientais e/ou educacionais, devido à falta de abastecimento de água no município.

 

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.
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Natal de Todos começa neste sábado com fogos, papai noel e
projeção de vídeo

A cerimônia de abertura acontecerá em frente ao Palácio dos Leões, com o espetáculo de fogos de artifício,
chegada do Papai Noel, show com o saxofonista Caio Mesquita, com a apresentação da Banda do Bom Menino,
chuva de neve com Trio de Cordas, Coral Adventista e projeção de vídeo mapping com imagens das belezas e
cultura do Maranhão cobrindo a fachada do Palácio dos Leões.

 

A programação com diversas atrações segue até o dia 23 de dezembro.

Vila Encantada

O Natal de Todos deste ano vem com uma nova proposta. A Praça Pedro II será transformada em uma Vila
Encantada, ambientada com diversos cenários que simbolizam o período natalino. As crianças poderão se
divertir nas praças Soldadinho de Chumbo, Ursinhos Polares e Boneco de Neve, admirar a Casa do Papai Noel,
a chuva de neve e as luzes da bola encantada.

A praça e toda a área do Centro Histórico já estão recebendo decoração especial tornando o local ainda mais
bonito para a festa preparada pelo Governo e Prefeitura. Os elementos de Natal vão decorar fachadas dos
principais monumentos da cidade, entre estes, praças, igrejas, prédios históricos e outros espaços públicos.

Atrações culturais

As atrações culturais estarão por toda parte. Em frente ao Palácio dos Leões, Tribunal de Justiça, Igreja da Sé,
prédio da Sectur, Praça Benedito Leite, sempre aos fins de semana, com espetáculos teatrais, auto de natal,
corais, shows musicais, personagens natalinos. No dia 8 de dezembro, por exemplo, está prevista apresentação
de pocket show da cantora Luiza Possi, em frente ao Tribunal de Justiça.

Uma das atrações de maior sucesso no ano passado, que recebeu mais de 25 mil pessoas, estará de volta: a
projeção de video mapping na fachada do Palácio dos Leões terá sessões diárias até o dia 6 de janeiro. O
espetáculo de sons, cores e luzes promete ser uma das grandes atrações da Vila Encantada.

Já a Praça Benedito Leite, sempre aos sábados e domingos, funcionará como Praça de Alimentação, com
barracas e vendas de pratos típicos e uma grande variedade gastronômica. O espaço é o mesmo onde ocorre
aos domingos a Feirinha de São Luís.

SERVIÇO:



O QUÊ? Abertura Natal de Todos 2018.
QUANDO? Sábado (1º), às 17h30.
ONDE? Palácio dos Leões, no Centro Histórico.
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Semana da Conciliação alcançou mais de R$ 1,5 bilhão em acordos
em 2018

Os acordos homologados em todo o país durante a XIII Semana Nacional da Conciliação somaram mais de R$
1,5 bilhão. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante os cinco dias de mutirão foram
realizadas 603.855 audiências na Justiça Estadual, Federal e do Trabalho.

 

“Os números refletem o esforço dos tribunais e da sociedade em geral na consolidação do uso dos métodos
consensuais de resolução de conflitos. O CNJ, por outro lado, fez contemplar nesses números o valoroso
trabalho nos conflitos não judicializados. A cada ano certamente haverá evolução”, afirmou a conselheira do
CNJ, Daldice Santana, presidente do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ.

A Semana ocorre anualmente e tem a finalidade de promover a cultura do diálogo entre as partes de um
conflito. Neste ano, o evento foi realizado entre os dias 5 a 9 de novembro. Durante esse período, os tribunais
selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Caso o
cidadão ou a instituição tivesse interesse em incluir o processo na Semana, deveria procurar o tribunal em que
o caso tramita.
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Corregedorias precisam ser mais participativas e modernas, diz
corregedor

“As corregedorias eleitorais, assim como todas as outras, precisam ter uma administração participativa e
moderna, aberta ao debate de ideias que possam trazer melhoras ao sistema de controle do Judiciário”.

 

A declaração, dada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, foi feita na noite de
quinta-feira (29/11) durante a palestra de abertura do 74º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais
Regionais Eleitorais, em Maceió (AL).

Na conferência Corregedoria Nacional de Justiça e Justiça Eleitoral, Martins falou sobre a importância da
atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como um instrumento de transparência do Poder Judiciário.
“Antes do CNJ, eram praticamente inexistentes os dados estatísticos sobre o Poder Judiciário”, disse.

Gestão de indicadores
Transformar essas informações em resultados práticos, segundo Humberto Martins, é o objetivo a ser
perseguido pelas corregedorias no controle de resultados, no acompanhamento da produtividade, nas
correições e também na difusão de boas práticas.

Para isso, acrescentou o ministro, é preciso buscar uma gestão eficiente, moderna e, principalmente,
compromissada com as estratégias de ações administrativas comuns conduzidas pelo CNJ.

“Muitas vezes, observamos unidades judiciárias vinculadas a um mesmo segmento da Justiça, até mesmo
unidades de uma mesma Comarca ou Zonas Eleitorais, com desempenhos deficientes entre si. São coisas dessa
natureza que devemos superar, pois geram diretamente consequências negativas para a administração do
Judiciário”, enfatizou Martins.

Independência e imparcialidade
O corregedor falou ainda sobre a importância da imparcialidade dos magistrados como forma de resguardar a
independência do Poder Judiciário, sobretudo na Justiça eleitoral, “que está diretamente ligada aos partidos
políticos e às eleições de nossos representantes no Executivo e no Legislativo”.

“Devemos estar atentos a tudo isso e às inovações futuras, pois o correto exercício da função correicional que
compete a cada tribunal, agregado ao controle da gestão dos órgãos do Judiciário, possibilitará ao Conselho,
juntamente com todas as demais corregedorias de Justiça, melhores condições para bem qualificar a
administração judiciária no País”, concluiu o corregedor.
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CNJ articula rede de desburocratização da Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai receber sugestões dos tribunais com medidas práticas e eficientes
voltadas para a simplificação de atos e procedimentos do Poder Judiciário. A criação da rede de
desburocratização dos tribunais foi anunciada nesta quinta-feira (29/11), durante o seminário
Desburocratização do Poder Judiciário, organizado pelo CNJ e ocorrido no Tribunal Superior do Trabalho (TST),
em Brasília.

 

O juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Richard Pae Kim, secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão
Estratégica do CNJ (SEP/CNJ), afirmou que a medida está em consonância com a missão do CNJ e com o ideal
da atual presidência do órgão. “O ministro Dias Toffoli quer reforçar esse traço do CNJ, de ser um formulador
de políticas públicas voltadas ao Judiciário e também à sociedade. Isso deve ser feito de maneira dialogada, com
outros órgãos, de forma transparente e eficaz”, disse Pae Kim, durante reunião que encerrou o seminário sobre
desburocratização.  

O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, abriu o seminário e defendeu a
necessidade de eficiência, transparência e responsabilidade do Estado. “O Estado precisa interagir com o
cidadão de maneira direta e transparente”, afirmou o ministro.

Leia mais: Dias Toffoli cobra burocracia eficiente, transparente e responsável

Os tribunais terão até março de 2019 para pensar maneiras de simplificar os procedimentos, inicialmente, em
três áreas: processo judicial, extrajudicial e administração judicial. Os planos serão apresentados em abril pelos
representantes dos tribunais, durante encontro voltado para a troca de ideias. As boas práticas serão avaliadas
e poderão ser adotadas em todo o Judiciário por meio da coordenação do CNJ.

“Estamos lançando hoje uma agenda permanente de desburocratização na Justiça. Como será o formato dessa
rede ou a comunicação com ela? Não sabemos ainda. Queremos ouvir os senhores. Esse será um trabalho feito
por todos, de maneira democrática. Esse trabalho é fundamental e exigirá de nós uma mudança de cultura”,
afirmou Carl Smith, também juiz auxiliar, membro da SEP/CNJ. 

Durante o seminário, o diretor-geral do CNJ, Johaness Eck, afirmou que o Judiciário pode vir a ser referência na
implementação da Lei n. 13.726/2018, que prevê a racionalização de atos e procedimentos administrativos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e
Simplificação. “Para isso, é preciso inverter o pensamento e o ambiente que envolve o cidadão e o Estado. Hoje,
essa relação é de desconfiança, o que gera um foco exacerbado no controle, nos meios, e não no fim”, disse.

A juíza palestrante Ana Lúcia Negreiros, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), também alertou para os
danos que a burocracia provoca na vida de cidadãos, Estado e democracia. “Quando o estado apresenta
dificuldades para o cidadão resolver suas questões, ele desconecta o cidadão. E no Brasil o Estado desconfia do



cidadão e o cidadão desconfia do Estado. Precisamos simplificar. Buscar alcançar o fim do problema, a Justiça”,
disse.

Para combater o formalismo em excesso, a desconfiança e o autoritarismo, o especialista Daniel Bogéa, diretor
executivo do Instituto Desburocratizar (Idesb), sugeriu capacitação de juízes, aprofundamento do trabalho do
CNJ e premiação de boas práticas para estimular os servidores do Judiciário. 

Painéis
Dirigido pelo conselheiro do CNJ ministro Aloysio Corrêa da Veiga, o painel “Impactos da Lei n. 13.726/2018 no
processo judicial e pontos de congestionamento a serem trabalhados” destacou a importância de resgatar a
eficiência, confiança e segurança do usuário no judiciário. “Precisamos ter eficiência para demonstrar ao
usuário que é fácil ter acesso à justiça”, afirmou o ministro.

O jurista e professor Luiz Rodrigues Wambier destacou a necessidade de simplificar os procedimentos, não
eliminá-los, uma vez que garantem a segurança do processo jurídico. “Algo que precisa ser realizado é avaliar o
impacto para o processo judicial de tantas ações, de forma a fazer a União evitar a abertura de novos processos,
admitindo uma nova cultura administrativa e liberando as veias do poder judiciário”, disse Wambier, que
reafirmou a importância da discussão sobre a desburocratização. “É preciso romper com o status quo e sair da
zona de conforto”.

Os impactos da Lei n. 13.726/2018 no foro extrajudicial foram o tema de outro painel, conduzido pelo
secretário-geral do CNJ, o desembargador Carlos Vieira von Adamek. O juiz-auxiliar da corregedoria, Alexandre
Chini, deu segmento às apresentações ao postular a importância das leis prévias à 13.762, que já objetivavam a
desburocratização. 

Regina Bandeira e Jônathas Seixas
Agência CNJ de Notícias



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
30/11/2018 - SITE G1 MARANHÃO 
POSITIVA
Justiça afasta Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito de Olho d'Água das Cunhãs, no Maranhão

Pag.: 62

Justiça afasta Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito de Olho d'Água
das Cunhãs, no Maranhão

Ministério Público do Maranhão diz que o ato é necessário para de evitar a continuidade de delitos, como o
favorecimento de empresas em licitações irregulares.

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado e
afastou do cargo o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização de uma licitação, o município contratou a
empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços para a prestação de serviços de locação de máquinas
pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil. No dia 30 de dezembro de 2013, o contrato sofreu um aditivo, com o
acréscimo de R$ 320 mil e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

Conforme a decisão, existem indícios suficientes de que o procedimento licitatório foi burlado para favorecer a
Esmeralda Locações, Construções e Serviços por meio de manobras que visaram frustrar a devida competição.

O prefeito Rodrigo Araújo foi afastado a pedido do Ministério Público, que diz que o ato é necessário para de
evitar a continuidade dos delitos. O MP-MA diz ainda que o prefeito possui várias outras denúncias no Tribunal
de Justiça pela prática de crimes contra a administração pública, e responde também a outras ações cíveis por
ato de improbidade administrativa.

O crime
Dentre as irregularidades citadas, o desembargador José Luiz Almeida (relator) diz que a empresa Esmeralda
adquiriu, em 14/02/2013, uma cópia do Edital do Pregão. No entanto, o edital foi publicado pela primeira vez
apenas cinco dias depois. Para o magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência
de fraude ao procedimento licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Em tese, as condutas irregulares da Prefeitura teriam causado prejuízo de R$ 874.060,00 aos cofres públicos. A
denúncia aponta as supostas condutas ilegais a:

Rodrigo Araújo de Oliveira, prefeito de Olho d’Água das Cunhãs
Thales Freitas dos Santos, pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
José Rogério Leite, presidente Comissão Permanente de Licitação
Ligiane Maria Costa Maia, relatora da Comissão Permanente de Licitação
Osvaldo Bertulino Soares Júnior, sócio da Esmeralda Locações, Construções e Serviços
Rômulo César Barros Costa, representante e procurador da Esmeralda Locações, Construções e Serviços
Segundo informado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, a defesa dos denunciados alegam que não houve
cometimento de crime, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta
típica, além de atipicidade das condutas narradas.

O G1 entrou em contato com a Prefeitura de Olho d'Água das Cunhãs sobre o afastamento de Rodrigo Oliveira,



mas ainda não houve retorno.
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Em Mirinzal justiça condena a Caema ao pagamento de R$ 300 mil
à população devido à falta de abastecimento de água no município

Mirinzal – Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de
novembro, que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor
de R$ 300 mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou
educacionais, devido à falta de abastecimento de água no município.

 

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO

Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo. Com informações do MPMA.
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Decisão Judicial proíbe greve de médicos que prestam serviço no
âmbito do Estado

 

Nesta sexta-feira (30), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos deferiu pedido de tutela de urgência do Estado
do Maranhão, determinando que os médicos que prestam serviços no âmbito do Estado abstenham-se de
paralisar suas atividades e deixar sem atendimento os pacientes da rede estadual de saúde. Eles deverão
continuar fornecendo os serviços médicos de forma regular e integral, em níveis satisfatórios e sem perda da
qualidade do atendimento, sob pena de multa. Para buscar uma mediação para o problema entre os médicos e o
Governo do Estado, o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, também
designou audiência de conciliação para a próxima segunda-feira (3), às 8:50h.

O Estado do Maranhão requereu a concessão de tutela antecipada em face do grupo de médicos prestadores de
serviços ao Estado do Maranhão, afirmando ser fato notório que cerca de mil médicos que prestam serviços nas
unidades de saúde administradas pelo Governo do Maranhão decidiram paralisar por tempo indeterminado as
atividades, a partir da próxima terça-feira (4), em reunião realizada na sede do Conselho Regional de Medicina,
na qual também teriam decidido suspender os atendimentos de urgência e emergência a partir do dia 7 de
dezembro.

Ao analisar o pedido de urgência, o magistrado levantou que a razoabilidade das pretensões jurídicas deduzidas
pelo autor decorre do sistema jurídico de promoção da saúde, estabelecido na CF, que constitui a dignidade da
pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, enquanto direito de todos e dever do
Estado. “Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político, social e econômico adotado pela
sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática tendente a ofender o
direito universal à saúde. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão a esse direito, cabe ao Poder Judiciário,
após ser provocado, impor as medidas necessárias para restauração desse direito”, observou.

Segundo a decisão, a paralisação, a par de qualquer discussão sobre sua legitimidade, põe em risco a prestação
do serviço público essencial de saúde e, consequentemente, a saúde e vida dos usuários, evidenciando assim
lesão ao princípio da proporcionalidade em sua vertente relacionada à proibição do excesso.

“A paralisação anunciada nos atendimentos médicos, noticiada nos meios de comunicação, seria em decorrência
de atraso nos pagamentos da remuneração dos médicos. Assim, é recomendável o estabelecimento de um
diálogo que possa resultar em uma solução consensual para a situação conflituosa instalada e que seja
satisfatória para os grupos médicos, o Estado e, especialmente, para os pacientes, em razão do grave risco de
lesão à saúde e à vida decorrente da possibilidade de suspensão dos atendimentos. Por isso, necessária a
designação de audiência com a maior brevidade possível”, decidiu o magistrado. Com informações da
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão.
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Caema é obrigada a pagar R$ 300 mil à população devido à falta de
água

Determinação é resultado de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão.
IMIRANTE.COM / COM INFORMAÇÕES DO MP-MA

MIRINZAL - Foi determinado pela Justiça que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema)
pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300 mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos
em serviços ambientais e/ou educacionais, devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

Poço Artesiano

Em setembro, o Ministério Público do Maranhão (MP-MA) instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base
nos transtornos enfrentados pela população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no
único poço artesiano que captava água para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MP-MA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.

Posicionamento



Em nota, a Caema informa que o acompanhamento do caso vem sendo realizado pelo setor jurídico do órgão.

Veja nota na íntegra:

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) informa que o acompanhamento do caso vem
sendo realizado pelo setor jurídico do órgão. Reitera ainda, que o fato é anterior aos investimentos recentes já
realizados pela Companhia, cujos resultados configuram melhorias no abastecimento do município.
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Em congresso pelos 30 anos da Constituição, governador exalta
direitos

Na ocasião, ele ministrou a palestra de abertura, com o tema ‘A Constituição Federal de 1988 e a
Governabilidade’.

Flávio Dino participou do congresso ‘30 Anos da Constituição Federal: desafios e perspectivas'
FOTO: GILSON TEIXEIRA/FLÁVIO DINO PARTICIPOU DO CONGRESSO ‘30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS'
ASSESSORIA 
Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018

O governador Flávio Dino participou, na noite de quarta-feira (28), do congresso ‘30 Anos da Constituição
Federal: desafios e perspectivas’, promovido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), em
parceria com a Assembleia Legislativa. Na ocasião, ele ministrou a palestra de abertura, com o tema ‘A
Constituição Federal de 1988 e a Governabilidade’.

Atendendo a convite do desembargador Paulo Sérgio Velten, diretor da ESMAM, o governador Flávio Dino fez
uma reflexão retrospectiva e prospectiva acerca da Constituição, e defendeu a preservação dos marcos
civilizacionais da boa convivência democrática, do pluralismo político e do respeito aos direitos individuais e
coletivos.

“É a Constituição mais duradora do período democrático. Já foi submetida a vários testes de estresse, sofreu
106 emendas constitucionais, incluindo as de revisão, e sobreviveu a ideologias diferentes. Mostrando que é,
portanto, uma grande obra legislativa”, garantiu. Na visão do governador Flávio Dino, a alma da Constituição é
ser um catálogo da promoção de direitos. “Pela primeira vez em nossa história constitucional, os direitos, na
Constituição, antecedem aos poderes. Temos o maior sistema de garantias constitucionais do mundo”,
assegurou.

Para Paulo Velten, é preciso fazer um balanço positivo do que a Constituição de 1988 trouxe para o Brasil.
“Temos hoje um país com as instituições da democracia consolidadas, que assegura liberdades políticas e
direitos fundamentais. É bem verdade que temos ainda muito a alcançar, mas vemos um esforço de um estado
de direito que trata todos os seus cidadãos da mesma forma”, disse.

Homenagem aos constituintes 

Durante o evento, foi entregue uma homenagem a todos os parlamentares maranhenses que participaram da
Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, responsáveis por elaborar a constituição cidadã que garante direitos e
frustra retrocessos institucionais. “Os processos históricos têm uma dinâmica coletiva e objetiva, mas isso não
anula o lugar do indivíduo para acelerar ou obstaculizar os processos históricos. Cada um de vocês, ao seu
tempo e ao seu modo, e seguindo suas próprias convicções, atuou como vetor fundamental para a consecução
desta bela obra, cumpriram um papel na nossa história”, disse o governador Flávio Dino, dirigindo-se aos
deputados constituintes.
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TJ em ação: cidadãos podem negociar dívidas só até hoje

Entre os serviços oferecidos, está o pagamento de IPVA atrasado com desconto nos juros e multas; balcão
integra projeto do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA

30/11/2018

TJ em ação: cidadãos podem negociar dívidas só até hoje
Dividas poderão ser renegociadas até hoje no balcão do projeto ‘Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos
Direitos (renegociação)
Até hoje, 30, cidadãos podem negociar débitos com empresas e instituições, durante o “VI Balcão de
Renegociação de Dívidas”, no Pátio Norte Shopping(estrada de São José de Ribamar, no município de Paço do
Lumiar). A iniciativa, que acontece das 10h às 18h, é promovida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

Além de diversos serviços oferecidos, o evento também está recebendo o pagamento de IPVA e ITCD atrasados
com desconto de até 100% nos juros e multas.

O Balcão integra o projeto ‘Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos Direitos’, idealizado pelo Núcleo de
Solução de Conflitos do TJMA, com vistas a possibilitar o encontro de consumidores em situação de
inadimplência com entidades credoras, incentivando a renegociação de dívidas por meio do diálogo e de
acordos.

O evento foi aberto na segunda-feira (26), pelo presidente do núcleo, desembargador José Luiz Almeida, e pelo
coordenador, juiz Alexandre Abreu, que ressaltaram o alcance social do projeto ao possibilitar aos cidadãos
resolverem suas questões financeiras de forma simples e rápida, por meio da conciliação.

“O balcão traz benefícios imensuráveis para todos os envolvidos. O projeto é uma oportunidade diferenciada em
que empresas e instituições se reúnem para facilitar a negociação de dívidas junto aos cidadãos, por meio de
melhores ofertas de pagamento”, pontuaram.

Serviços
Além da renegociação de dívidas, outros serviços estão sendo oferecidos, incluindo atendimento de solicitações
(alterações cadastrais, ativação de contas), consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais,
reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas), cadastro de clientes na tarifa social de energia
de baixa renda, recebimento (de IPVA, ICMS, ISS e IPTU), encaminhamento de acordo para homologação
judicial, entre outros.

Também há orientação e conscientização de direitos, com distribuição de cartilhas, tabelas de controle
financeiro e panfletos para orientar o consumidor.

Plataformas
Empresas, banco, concessionárias de serviços públicos, instituição de ensino superior participam do evento,



além de centenas de empresas acessíveis por plataformas digitais.

Entre as empresas e instituições, estão: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Secretarias Municipal e Estadual
da Fazenda, Banco Bradesco, Cemar, Lojas Santa Maria, CEAP-MA, BRK Ambiental, Universal Informática,
CEIPROVIF, Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF), Lojas Torres, além de diversas lojas instaladas no
shopping.

Documentos
Os consumidores interessados em renegociar dívidas devem comparecer ao local, munidos de cópias e originais
de documentos pessoais, com número de CPF, além de comprovantes da dívida adquirida (faturas de consumo,
notas fiscais, boletos etc.).

Agendamento
Durante o evento, o consumidor pode, ainda, propor acordos, cadastrar reclamações ou solicitar o agendamento
de audiências com empresas que não estão participando do Balcão.

Para isso, basta dirigir-se à equipe do Centro de Conciliação, em uma área reservada no shopping, que irá
providenciar o cadastro dos cidadãos interessados, nas plataformas eletrônicas “mediacaodigital” e
“consumidor.gov.br” – sistemas de facilitação no processo de mediação direta entre consumidores e empresas,
disponibilizados respectivamente, pelo Ministério da Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

SAIBA MAIS

Os cidadãos interessados em participar do Balcão podem ligar para o 0800 707 1581 (Telejudiciário) para mais
informações.
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Justiça e Cidadania

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e várias instituições parceiras promoverão, dia 8 de dezembro, o
“Dia da Justiça pela Cidadania”, ação social que ofertará diversos serviços gratuitos às comunidades da área do
Distrito Industrial e rural de São Luís. O evento ocorrerá no Sesi do Tibiri. Estão previstos, aproximadamente,
1,5 mil atendimentos. Para alcançar êxito e atender à população com efetividade, no entanto, o Tribunal conta
com disponibilidade de voluntários que possam participar do evento. Servidores, universitários e qualquer
cidadão podem se inscrever.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - EVENTOS
30/11/2018 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
Manhã de homenagens no Tribunal de Justiça 

Pag.: 69

Manhã de homenagens no Tribunal de Justiça

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Boas Cueva, e o professor Cidinho Marques
foram homenageados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, em solenidade realizada ontem e conduzida pelo
presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo.
Na cerimônia – no Salão Nobre do TJMA – o ministro do Superior Tribunal de Justiça, recebeu a “Medalha
Especial do Mérito Cândido Mendes”, e o professor Cidinho Marques a “Medalha do Mérito Judiciário Antonio
Rodrigues Vellozo”.
A entrega da medalha ao professor Cidinho Marques foi feita pelo desembargador Jorge Rachid Maluf, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do Maranhão e à educação.
“O professor Cidinho Marques representa o ícone da sociedade maranhense e nacional. É um homem dinâmico
e dedicado à causa da educação”, enfatizou o
desembargador Jorge Rachid.
A entrega da “Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes” ao ministro Ricardo Villas Boas Cueva foi feita
pelo desembargador Paulo Velten (diretor da Esmam), que fez um rápido relato sobre a sua carreira
profissional.
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Tumulto e fuga em unidade de acolhimento de São Luís

Unidade, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, abriga menores que se
encontram em situação de abandono e ameaça
ISMAEL ARAÚJO
30/11/2018
SÃO LUÍS - Quatro adolescentes conseguiram fugir do abrigo Luz e Vida na madrugada de ontem, após
promoverem tumulto e quebra-quebra, mas foram recapturados horas depois no bairro da Vila Palmeira por
uma guarnição da Polícia Militar (PM). A unidade é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Criança e
Assistência Social (Semcas), que oferece acolhimento e proteção a menores afastados temporariamente do seu
núcleo familiar e/ou comunitários e que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos.

De acordo com funcionários do abrigo, na noite de quarta-feira, ocorreu uma discussão entre três menores, que
resultou em quebra-quebra com destruição de alguns móveis. Os cuidadores conseguiram conter os ânimos dos
revoltados, que foram levados para o plantão de Polícia Civil das Cajazeiras onde foram ouvidos.

Em seguida os adolescentes retornaram ao abrigo, mas durante a madrugada de ontem, um deles alegou sentir
dores e precisava de auxílio médico. Ele foi medicado, mas em seguida se envolveu em um tumulto em
companhia de outros menores. Durante a confusão, quatro internos conseguiram fugir.

O caso foi comunicado para a direção do abrigo e a polícia foi mobilizada. A tenente-coronel Edilene Soares,
comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, informou que os militares conseguiram encontrar os menores nas
proximidades do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), na Vila Palmeira.

Eles foram apreendidos e levados para o Conselho Tutelar da área São Francisco-Cohama, no bairro São
Francisco, onde prestaram esclarecimentos e, em seguida, apresentados na Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), no Centro.

Providências

Em nota, a Semcas esclareceu que, referente ao abandono da medida de proteção de Acolhimento Institucional
de quatro adolescentes, com idades de 17, 15, 16 e 14 anos, continua tomando as providências necessárias
dentro de suas atribuições. E que, logo após tomar conhecimento do fato, informou imediatamente à Polícia
Militar e ao Conselho Tutelar.

A secretaria esclareceu, ainda, que os adolescentes fugitivos não são de São Luís. São procedentes dos
municípios Guimarães, Santa Inês e Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A Secretaria ressalta que o
acolhimento deles no abrigo Luz e Vida deu-se por determinação judicial e/ou do Conselho Tutelar.
Especificamente, em relação ao adolescente de Parnamirim, o acolhimento foi determinado pela 1ª Vara da
Infância e da Juventude e a Comarca de Alcântara, que também foi comunicada.

Outras ocorrências



Ainda durante este semestre ocorreram mais duas situações envolvendo unidade de crianças e adolescentes. A
Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) designou uma equipe para acompanhar a investigação do
assassinato de um adolescente de 17 anos, que foi encontrado morto na unidade de ressocialização de
Imperatriz na manhã do dia 3 deste mês, além de ter determinado a imediata abertura de processo de
sindicância para a apuração interna dos fatos.

Um socioeducando, recém-chegado na unidade, foi vítima de golpes por um objeto cortante improvisado. Dois
internos, que dividiam o alojamento com ele, assumiram a autoria do ato criminoso. A Funac comunicou ainda
que a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) está à frente do caso.

No dia 11 de agosto deste ano, um princípio de rebelião foi registrado no Centro da Juventude Canaã, unidade
da Funac, no bairro do Vinhais. De acordo com os agentes, o motim ocorreu após uma confusão durante a visita
de pais. Armados com cacos de azulejos, pedaços de cadeira e vassoura, os menores declararam "guerra", mas
não houve registro de feridos.

Número

4

foi o número de adolescentes que conseguiram fugir do abrigo Luz e Vida, da Prefeitura de São Luís, mas foram
recapturados em seguida pela PM
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Justiça pela Paz

Encerra-se hoje, em todo o Brasil, a 12ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, iniciativa que integra a Política
Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
No Judiciário maranhense, além do julgamento de processos que envolvem esses casos de violência, há diversas
ações multidisciplinares sendo realizadas.
As ações acontecem desde o início da semana, organizadas pela Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão, presidida pela
desembargadora Ângela Salazar.
Na tarde da última segunda-feira, 23 mulheres residentes na área dos bairros Turu, Divineia, Vila Luizão e
outros, participaram do projeto “Cine Mulher”, que exibiu o filme brasileiro “Vidas Partidas”, seguido de roda
de conversa sobre gênero e violência doméstica.
A ação foi fruto de uma parceria com o Centro de Referência de Assistência Social do Turu e Unidade de
Segurança Comunitária da Divineia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
30/11/2018 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
Prefeito de Olho d?Água das Cunhãs é afastado do cargo por indícios de crimes de responsabilidade 

Pag.: 72

Prefeito de Olho d’Água das Cunhãs é afastado do cargo por
indícios de crimes de responsabilidade

Rodrigo Oliveira é acusado de apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou
alheio

Fonte: Da redação com TJ/MA
Data de publicação: 29/11/2018

Rodrigo Oliveira também é acusado de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.



As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo
395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”.
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Prefeito é afastado do cargo por indícios de crimes de
responsabilidade

 29 Nov 2018 Maranhão

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado
contra o prefeito do município de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras cinco pessoas,
pela prática, em tese, de crimes de responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los
em proveito próprio ou alheio, e de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de
obter, para si ou para outrem, vantagem. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do
prefeito do cargo, por existência de indícios suficientes a conferir a viabilidade da acusação.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

DENÚNCIA – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº
09/2013, do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e
Serviços, para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil,
contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor
global do contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito, Rodrigo Araújo de Oliveira; do pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da
mesma Comissão, José Rogério Leite; da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa
contratada, Osvaldo Bertulino Soares Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César
Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

VOTO – O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se
em juízo de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade
elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo



395 do mesmo diploma.

O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.

José Luiz de Almeida disse que, do contexto de provas que instrui a denúncia, existem indícios de que Rodrigo
Araújo de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito do município, em conluio com os demais denunciados,
burlou o processo licitatório (Pregão Presencial nº 009/2013) que culminou na contratação da empresa
Esmeralda Locações, Construções e Serviços Ltda.

Dentre as irregularidades citadas, o relator observou que a administração do município descumpriu os ditames
do edital por não desabilitar do certame a empresa Esmeralda, conforme previsto no item 9.24 do edital –
“Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a
proposta será desclassificada”.

Segundo o desembargador, evidencia-se dos autos que a empresa Esmeralda adquiriu, em 14/02/2013, de
acordo com protocolo constante da mídia de fls. 107 (pág. 38), uma cópia do Edital do Pregão Presencial nº
009/2013. Ocorre que o referido edital somente foi publicado, pela primeira vez, em 19/02/2013. Para o
magistrado, o recebimento antecipado do edital revela, em tese, a ocorrência de fraude ao procedimento
licitatório, no sentido de beneficiar a empresa.

Quanto ao pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo, o relator afirmou que o Ministério Público
sustentou que foi feito, a fim de evitar a continuidade delitiva, destacando que ele possui várias outras
denúncias no Tribunal de Justiça, pela prática de crimes contra a administração pública, e que responde, no
juízo de primeira instância, a outras ações cíveis por ato de improbidade administrativa.

O relator entendeu que o MPMA tem razão em seu pedido, pois o prefeito é acusado, em conluio com demais
denunciados, de ter praticado condutas que, em tese, beneficiaram a contratação da empresa e que, em
princípio, causaram prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00, além de ter sido constatado que
outras cinco denúncias já foram oferecidas contra o gestor e de ele responder a quatro ações por improbidade
administrativa.

Diante desse cenário, entendeu que é necessário que o denunciado Rodrigo Araújo de Oliveira não esteja, por
ora, à frente do Poder Executivo Municipal.

José Luiz de Almeida citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 2014 e da relatoria do
ministro Luiz Fux, segundo a qual, “a reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente
em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada
pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo”. Do TJMA.
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Mantida condenação de mulher que cometeu crime de injúria racial

29 Nov 2018 São Luís

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve decisão de primeira instância que
condenou Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin pelo crime de injúria racial, por ter chamado de “macaca” uma
funcionária da loja Renner, no Shopping da Ilha, em São Luís, pelo simples fato de ter-lhe sido negado um
aumento de limite no cartão de crédito.

A condenação estabelece pena total de um ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além
de dez dias-multa.

O processo teve como relator o desembargador Raimundo Melo, cujo voto foi seguido pelos desembargadores
Bayma Araujo e João Santana de Sousa, que mantiveram o entendimento do Juiz de Direito Luis Carlos Dutra
dos Santos, da 6ª Vara Criminal da Comarca de São Luís.

Em seu voto, o desembargador Raimundo Melo ressaltou que a prova colhida em juízo é consistente,
comprovando a prática do delito, previsto no artigo 140, parágrafo 3°, do Código Penal.

“Confrontando-se a pretensão acusatória e as declarações da vítima e testemunhas, resta induvidoso o fato da
ré ter se dirigido à vítima ofendendo-a e chamando-a agressivamente de ”macaca”,  frisou o magistrado.

Além do depoimento da vítima confirmando o delito, testemunhas presenciais confirmaram as ofensas de
Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin, que soletrou o termo “macaca” por várias vezes, com o intuito de
constranger e humilhar a vítima.

Para o desembargador, o elemento de cor e raça qualifica a injúria praticada, não havendo cogitar da
atipicidade da imputação, tampouco da deficiência probatória aventada pela defesa.

“Não cabe reforma da decisão de primeira instância, pois a injúria mostra-se por demais ofensiva à honra e à
dignidade da vítima, e por isso desproporcional sob qualquer aspecto”, assinalou o desembargador Raimundo
Melo.

Por  ASCOM
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TJ – MA condena mulher por ter chamada atendente de loja de
‘macaca’ na capital São Luís.

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve decisão de primeira instância que
condenou Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin pelo crime de injúria racial, por ter chamado de “macaca” uma
funcionária da loja Renner, no Shopping da Ilha, em São Luís, pelo simples fato de ter-lhe sido negado um
aumento de limite no cartão de crédito.

 

A condenação estabelece pena total de um ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além
de dez dias-multa.

O processo teve como relator o desembargador Raimundo Melo, cujo voto foi seguido pelos desembargadores
Bayma Araujo e João Santana de Sousa, que mantiveram o entendimento do Juiz de Direito Luis Carlos Dutra
dos Santos, da 6ª Vara Criminal da Comarca de São Luís.

Em seu voto, o desembargador Raimundo Melo ressaltou que a prova colhida em juízo é consistente,
comprovando a prática do delito, previsto no artigo 140, parágrafo 3°, do Código Penal.

“Confrontando-se a pretensão acusatória e as declarações da vítima e testemunhas, resta induvidoso o fato da
ré ter se dirigido à vítima ofendendo-a e chamando-a agressivamente de ”macaca”,  frisou o magistrado.

Além do depoimento da vítima confirmando o delito, testemunhas presenciais confirmaram as ofensas de
Tibúrcia Alcione Figueiredo Dallin, que soletrou o termo “macaca” por várias vezes, com o intuito de
constranger e humilhar a vítima.

Para o desembargador, o elemento de cor e raça qualifica a injúria praticada, não havendo cogitar da
atipicidade da imputação, tampouco da deficiência probatória aventada pela defesa.

“Não cabe reforma da decisão de primeira instância, pois a injúria mostra-se por demais ofensiva à honra e à
dignidade da vítima, e por isso desproporcional sob qualquer aspecto”, assinalou o desembargador Raimundo
Melo.
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Às vésperas do aniversário da cidade, prefeito de Olho d´Água das
Cunhãs é afastado do cargo

Às vésperas da comemoração de mais um aniversário do município, que nesta sexta-feira (30) comemora 57
anos de emancipação política, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão afastou, nesta
quinta-feira (29), o prefeito de Olho d’Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, por prática de crimes de
responsabilidade, por apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, e de
fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, com o fim de obter, para si ou para outrem,
vantagem.

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos
cofres públicos na ordem de R$ 874.060,00.

Denúncia – De acordo com a denúncia do Ministério Público, após a realização do pregão presencial nº 09/2013,
do tipo menor preço por lote, o município contratou a empresa Esmeralda Locações, Construções e Serviços,
para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor mensal de R$ 128 mil, contrato este que,
em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com o acréscimo de R$ 320 mil, sobre o valor global do
contrato, e alteração de sua vigência para 20 de março de 2014.

Resultado de imagem para prefeito de olho dÂ´agua das cunhas
Rodrigo de Oliveira foi afastado do cargo de prefeito de Olho d´Água das Cunhãs
O MPMA afirma que, da análise do procedimento licitatório e das conclusões obtidas do parecer técnico
elaborado pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, os denunciados praticaram diversas
irregularidades ocorridas no pregão presencial que teve a empresa como vencedora do certame.

A denúncia aponta as supostas condutas ilegais do prefeito; do pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
de Olho d’Água das Cunhãs, Thales Freitas dos Santos; do presidente da mesma Comissão, José Rogério Leite;
da relatora da Comissão, Ligiane Maria Costa Maia; do sócio da empresa contratada, Osvaldo Bertulino Soares
Júnior; e do representante e procurador da empresa, Rômulo César Barros Costa.

Ao final, o MPMA pede concessão de medida cautelar de afastamento de Rodrigo Oliveira do cargo de prefeito.

As teses de defesa dos denunciados alegam, entre outras, inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, inexistência de dolo ou conduta típica, atipicidade das condutas narradas e não
cometimento dos crimes imputados na denúncia.

O desembargador José Luiz Almeida (relator) destacou que a decisão que recebe a denúncia baseia-se em juízo
de cognição sumária, limitando-se a analisar presença dos requisitos formais de admissibilidade elencados no
artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as hipóteses de rejeição, dispostas no artigo 395 do mesmo
diploma.



O relator afirmou que, em análise aos autos, constatou que a denúncia inicial se encontra formalmente perfeita
e preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos
supostamente praticados pelos seis denunciados, com todas as suas circunstâncias, a classificação dos delitos,
bem como o rol de testemunhas. Por outro lado, o desembargador não verificou a existência dos elementos que
autorizariam a rejeição da denúncia.
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Caema é condenada a indenizar população de Mirinzal por falta de
água na cidade

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça condenou a Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) a pagar, até 4 de dezembro, o R$ 300 mil de danos morais à
população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais, devido à falta de
abastecimento de água no município.

 

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

Poço artesiano – Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos
enfrentados pela população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço
artesiano que captava agua para a cidade.

Imagem relacionada

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.
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Prefeito de Olho d’Água das Cunhãs é afastado do cargo por
indícios de crimes de responsabilidade

De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter
sido direcionado à empresa vencedora do certame – Esmeralda Locações, Construções e Serviços – através de
manobras que visaram frustrar o seu caráter competitivo.

Ouça a Reportagem
EM http://radiotimbira.ma.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/DANIELLA-CASTRO-Prefeito-de-Olho-d%C3%81g
ua-das-Cunh%C3%A3s-%C3%A9-afastado-do-cargo-por-ind%C3%ADcios-de-crimes-de-responsabilidade.mp3

Reportagem e Edição: Daniella Castro

30/11/2018
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Tribunal de Justiça reúne especialistas para discutir sobre o futuro
da Constituição Federal
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Discutir sobre a trajetória e o futuro da carta magna promulgada em 1988. Com este objetivo foi aberto, na
quarta-feira (28), em São Luís, o Congresso “30 Anos da Constituição Federal: desafios e perspectivas”,
promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Escola Superior da Magistratura
(Esmam), com apoio do Poder Legislativo Estadual e da Associação dos Magistrados (AMMA).

Com mais de 300 inscritos, o evento é gratuito e reunirá, até sexta-feira (30), magistrados, parlamentares,
operadores do direito, pesquisadores, estudantes e especialistas, no Plenário Fernando Falcão, da Assembleia
Legislativa, com uma série de atividades e palestras, que abordarão sobre os marcos teóricos do Direito
Constitucional nas últimas três décadas. A programção terá transmissão ao vivo pela RADIOWEB Justiça do
Maranhão.

A conferência de abertura foi proferida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que substituiu o
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Nelson Jobim, que cancelou sua vinda ao Maranhão
por problemas de saúde.

O governador falou sobre “A Constituição Federal de 1988 e a Governabilidade”, com uma reflexão
constitucional, retrospectiva e prospectiva sobre o tema. Inicialmente, homenageou e parabenizou os
constituintes maranhenses de 1988. Segundo ele, cada um, ao seu tempo e ao seu modo, e de acordo com suas
próprias convicções atuaram como vetores fundamentais para a elaboração da Constituição Federal de 1988.
“Vocês cumpriram o papel atribuído a cada um de vocês na nossa história. Parabéns pela bela obra que
produziram!”.

Flávio Dino pontuou que a maior prova de que a Constituição Federal de 1988 nos serve é o fato de estar
completando 30 anos, uma das maiores fases democráticas já vividas pelo Brasil. “Nossa Constituição tem
sobrevivido, apesar de já ter sofrido 106 emendas constitucionais, incluindo as de revisão, e enfrentado alguns
testes de estresse. Sobreviveu a ideologias diferentes. Sou muito fã de nossa Constituição”, complementou.

Por fim, o governador disse que a vida institucional precisa de chão e que, por isso, tem que se defender a
Constituição Federal de 1988, e lembrou o jurista Wolkmer, que afirma que a Constituição é aquilo que os
juízes dizem que ela é. “Não podemos querer a toda hora derrubar tudo e querer construir a casa de novo. É
dever de todo brasileiro defender a nossa Constituição. Por mim, essa Constituição chega no Estatuto do Idoso”,
concluiu.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), destacou ser uma grande satisfação
o fato do Legislativo do Maranhão poder ser parceiro de um congresso que ele considera da mais alta
relevância.



“É um momento de reflexão sobre a nossa Constituição, que devemos respeitar para que se possa manter o
estado democrático de direito. Não podemos retroceder, porque nosso pensamento é voltado para avanços e
mais conquistas, em busca de um Brasil melhor. Nossa Constituição é soberana e teremos de superar as
dificuldades, a exemplo do que vem acontecendo no Maranhão”, afirmou.

O diretor da Esmam, desembargador Paulo Velten, disse que o congresso é um espaço para refletir sobre o
modelo de Constituição que colocou o Brasil na rota das nações democráticas e avaliar as bases necessárias
para a sustentação do Estado Democrático de Direito.

Também se manifestou o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
exaltando as conquistas obtidas com a Constituição Federal e destacando o trabalho dos constituintes
maranhenses.

HOMENAGEM

Deputados federais e senadores maranhenses que participaram da elaboração da Constituição Brasileira, em
1988, foram homenageados na noite de instalação do evento. A homenagem foi proposta pelo desembargador
Lourival Serejo, vice-presidente do TJMA.

Constavam na lista de agraciados, os deputados federais Albérico Filho; Antonio Gaspar; Cid Carvalho (In
memorian); Costa Ferreira; Davi Alves Silva (In Memorian); Edvaldo Holanda; Eliézer Moreira; Enoc Vieira ;
Francisco Coelho; Haroldo Sabóia; Jayme Santana; Joaquim Haickel; José Carlos Sabóia; José Teixeira; Mauro
Fecury; Onofre Correa; Sarney Filho; Vieira da Silva (In memorian); Vítor Trovão (In memorian) e Wagner Lago;
além do senador João Castelo (In memorian), Alexandre Costa (In memorian) e Edison Lobão.

PAINÉIS

Na manhã desta quinta-feira (29), o ministro Ricardo Villas Boas Cueva (STJ), participa do congresso avaliando
o fenômeno da Explosão de Demandas Judiciais desde a aprovação da Constituição.

Também serão abordados temas como Direito do Consumidor, Direitos Fundamentais, Direitos Humanos,
Pluralismo e Tolerância, Recursos Constitucionais, Estado Democrático, Administração dos Tribunais de Justiça,
Estado Constitucional e o Papel do Ministério Público.

Participam como palestrantes o desembargador José Joaquim Figueiredo (presidente do TJMA); deputado
Othelino Neto (presidente da Alema); os professores Sérgio Arenhart, Cláudia Lima Marques e José Eduardo
Cardozo (ex-Ministro da Justiça); os magistrados Ney Bello e Weliton Sousa Carvalho, a ex-Procuradora Geral
de Justiça Elimar Figueiredo e o advogado Sérgio Bermudes.

Uma seleção de trabalhos no formato de resumos expandidos será exposta no hall de entrada do Plenário por
pesquisadores e estudiosos sobre a história, avanços e perspectivas da Constituição Federal de 1988.

 

Fonte: ASCOM 
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Caema está obrigada a pagar R$ 300 mil à população devido à falta
de água

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 23 de novembro,
que Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) pague, até 4 de dezembro, o valor de R$ 300
mil de danos morais à população de Mirinzal, a serem revertidos em serviços ambientais e/ou educacionais,
devido à falta de abastecimento de água no município.

A decisão, proferida pelo juiz Alistelman Mendes Filho, é resultado de Ação Civil Pública em Defesa do
Consumidor com pedido de liminar, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos,
na mesma data da determinação judicial.

Como medida emergencial, a empresa também está obrigada a fornecer 10 caminhões-pipas de água por dia
aos habitantes até a solução definitiva do problema. A Caema tem, ainda, que viabilizar o trabalho de, pelo
menos, 30 pessoas para garantir o acesso da população à água.

POÇO ARTESIANO
Em setembro, o MPMA instaurou a Notícia de Fato nº 125/2018, com base nos transtornos enfrentados pela
população no abastecimento de água em função de problemas técnicos no único poço artesiano que captava
agua para a cidade.

O gerente de negócios da Caema, José Nilson Oliveira, alegou que os problemas de abastecimento no município
eram motivados por danos operacionais em um poço tubular, o que afetava algumas residências. O prazo dado
pela empresa para a solução dos problemas foi de até 30 dias.

Quando o MPMA insistiu na solução dos problemas, a empresa justificou que a demora era causada por
problemas financeiros pelos quais a Caema passava e que, em consequência de falta de pagamento de débitos
pela população, os moradores ainda enfrentavam falta de água.

Na manifestação ministerial, a Promotoria de Justiça de Mirinzal salientou que, devido aos transtornos, a
população era obrigada a se deslocar de suas residências para conseguir baldes de água. “Nesses três últimos
meses, a qualidade de vida das pessoas de Mirinzal baixou consideravelmente”, ressaltou o representante do
Ministério Público.

A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 100 mil, a ser paga pelo presidente da
Caema, Carlos Rogério Araújo.

 

Fonte: ASCOM 
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Balcão de Renegociação de Dívidas termina nessa sexta-feira (30)
em São Luís

Até esta sexta-feira (30), cidadãos podem negociar débitos com empresas e instituições, durante o “VI Balcão de
Renegociação de Dívidas”, no Pátio Norte Shopping (estrada de São José de Ribamar, no município de Paço do
Lumiar). A iniciativa, que acontece das 10h às 18h, é promovida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com o
apoio do Governo do Estado.

 

Além de diversos serviços oferecidos no local, o evento também está recebendo o pagamento de IPVA e ITCD
atrasados com desconto de até 100% nos juros e multas. A redução foi autorizada nesta semana pelo
governador do Estado, Flávio Dino.

O Balcão integra o projeto ‘Consumidor Adimplente – Cidadão com Plenos Direitos’, idealizado pelo Núcleo de
Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), com vistas a possibilitar o encontro de
consumidores em situação de inadimplência com entidades credoras, incentivando a renegociação de dívidas
por meio do diálogo e de acordos.

O evento foi aberto na segunda (26), pelo presidente do Núcleo, desembargador José Luiz Almeida, e pelo
coordenador, juiz Alexandre Abreu, que ressaltaram o alcance social do projeto ao possibilitar aos cidadãos
resolverem suas questões financeiras de forma simples e rápida, por meio da conciliação.

SERVIÇOS

Além da renegociação de dívidas, outros serviços estão sendo oferecidos, incluindo atendimento de solicitações
(alterações cadastrais, ativação de contas), consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais,
reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas), cadastro de clientes na tarifa social de energia
de baixa renda, recebimento (de IPVA, ICMS, ISS e IPTU), encaminhamento de acordo para homologação
judicial, entre outros.

Também há orientação e conscientização de direitos, com distribuição de cartilhas, tabelas de controle
financeiro e panfletos para orientar o consumidor.

EMPRESAS

Empresas, banco, concessionárias de serviços públicos, instituição de ensino superior participam do evento,
além de centenas de empresas acessíveis por plataformas digitais.

Dentre as empresas e instituições, estão: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Secretarias Municipal e
Estadual da Fazenda, Banco Bradesco, Cemar, Lojas Santa Maria, CEAP-MA, BRK Ambiental, Universal



Informática, CEIPROVIF, Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF), Lojas Torres, além de diversas lojas
instaladas no shopping.

DOCUMENTOS

Os consumidores interessados em renegociar dívidas devem comparecer ao local, munidos de cópias e originais
de documentos pessoais, com número de CPF, além de comprovantes da dívida adquirida (faturas de consumo,
notas fiscais, boletos etc.).

PLATAFORMAS

Durante o evento, o consumidor pode, ainda, propor acordos, cadastrar reclamações ou solicitar o agendamento
de audiências com empresas que não estão participando do Balcão.

Para isso, basta dirigir-se à equipe do Centro de Conciliação, em uma área reservada no shopping, que irá
providenciar o cadastro dos cidadãos interessados, nas plataformas eletrônicas “mediacaodigital” e
“consumidor.gov.br” – sistemas de facilitação no processo de mediação direta entre consumidores e empresas,
disponibilizados respectivamente, pelo Ministério da Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

INFORMAÇÕES

Os cidadãos interessados em participar do Balcão podem ligar para o 0800 707 1581 (Telejudiciário) para mais
informações.

Com informações do TJMA.
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Constituição brasileira completa 30 anos

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) e a Escola Superior da Magistratura (Esmam) promoverão, de
28 a 30 de novembro, em São Luís, o Congresso “30 Anos da Constituição Federal: desafios e perspectivas”. O
evento gratuito reunirá ministros do STF e STJ, magistrados, parlamentares, operadores do Direito e outros
especialistas para discutir sobre os avanços sociais e novos desafios da carta magna promulgada em 1988.


