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Corregedores - PERGENTINO HOLANDA
PERGENTINO HOLANDA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal, é quem proferirá a palestra magna de
abertura do 85° Encontro do Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do
Brasil, a ser realizado no próximo dia 25 de março,
com início às 8h30.
O tema do evento será "Cooperação Judicial na
Atualidade", com transmissão pelo canal da
Corregedoria da Justiça no YouTube.
A abertura contará também com a presença da
corregedora nacional de Justiça, ministra Maria
Thereza de Assis Moura, do presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo,
e do ex-presidente do Colégio, desembargador
Fernando Tourinho.

Há que se reconhecer que a atriz Dênia Correa está
impecável na série, dando vida à personagem
Jacirema; um estereótipo de vizinha fofoqueira muito
comum em bairros da periferia de São Luís.
A personagem vem se destacando desde as
apresentações da comédia nos palcos dos teatros e,
agora, revela sua total desenvoltura para a proposta
televisiva.
O ator Ricco Lima, que vive Carlos Alberto, é outro
destaque. Afinal, já é veterano na televisão, tendo
participado de novelas da Rede Globo e de outras
séries.
O jovem João Victor, cujo personagem é Otávio
Gabriel, demonstra talento de sobra para essa e
qualquer outra séria na qual venha a atuar.

Corregedores...2

VARIADO

Os trabalhos do evento ficarão sob a coordenação do
corregedor-geral da Justiça do Maranhão,
desembargador Paulo Velten.

A Caixa Econômica Federal está orientando os
usuários do aplicativo "Caixa Tem" a atualizarem os
dados cadastrais no aplicativo. Clientes nascidos em
fevereiro já podem fazer o procedimento. A
atualização é feita por celular, bastando o usuário
seguir as instruções do aplicativo usado para
movimentar as contas poupança digitais.

85° Encontro representa a reunião ordinária do
Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos
Tribunais de Justiça do Brasil, durante o qual os
membros do colegiado debatem soluções para a
Justiça, em especial aquelas de 1° grau.
Em um contexto de desafios trazidos pela pandemia
da Covid-19, esta edição tem como foco a promoção
da cooperação entre órgãos do Poder Judiciário.

A deputada estadual maranhense Ana do Gás está
propondo um projeto de lei em defesa dos
entregadores por aplicativos. A iniciativa assegura o
direito básico e obriga as operadoras de aplicativos de
entrega a manter base de apoio físico visando o
mínimo de comodidade à categoria.

Pão com Ovo
Quem não teve a oportunidade de assistir ao primeiro
episódio da série Pão com Ovo, que foi ao ar sábado,
pela TV Mirante, pode acessar via YouTube,
plataforma onde ficarão disponíveis todos os cinco
episódios.
A série, cuja obra original é da Santa Ignorância
Companhia de Artes, está um primor.
Além dos atores César Boaes, Adeilson Santos e
Ricco Lima, já completamente íntimos das câmeras,
destacam-se Dênia Correa, Marlucy Emily e João
Victor Carvalho, além de Davyd Dias.
Pão com Ovo...2

A proposta prevê que as empresas sejam
responsáveis pela construção e manutenção dos
espaços. O não atendimento ao que determina o
projeto é motivo de advertência, multa e suspensão da
operação da plataforma por até 30 dias.
Quem está defendendo um "lockdown" nacional é o
deputado federal Márcio Jerry, conforme publicou em
suas redes sociais. A explicação dele são os novos
casos e as mortes por Covid-19 e a iminência de um
colapso hospitalar em várias regiões do Brasil.
A gestão do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Junior, foi destaque nacional em transparência pública,
de acordo com dados da segunda edição da "Escala
Brasil Transparente -Avaliação 360°", divulgados pela
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Controladoria Geral da União.
Esta semana, o presidente da Assembleia Legislativa
do Maranhão, deputado Othelino Neto, fez um alerta
aos colegas parlamentares, amigos e familiares, sobre
um número com DDD 61 que entrou em contato com
pessoas próximas a ele, passando-se por alguém de
sua assessoria, possivelmente com o intuito de clonar
contas de Whatsapp.
Esta semana, representantes de diversas empresas
que integram a comunidade portuária do Itaqui
reuniram-se para conhecer o balanço das primeiras
ações e o mapeamento da segunda fase do Porto do
Itaqui Lab: programa de inovação do porto público do
Maranhão.

Mariel", fruto da sua tese de doutorado, com apoio da
Fapema e publicada pela Edufma.
Romance "Vala Comum"...2
"Vala Comum" é uma obra que, nas palavras do autor,
traz a marca do tempo presente, dos dilemas vividos
no Brasil, seja na política, nas relações e/ou nos
comportamentos sociais cotidianos. Nas 286 páginas,
será possível encontrar uma série de referências ao
Brasil dos anos 1980 até os dias atuais. A trama
envolve, ao mesmo tempo, romance, política, crime e
os altos e baixos do seu personagem central, Jonny,
que pode ser identificado como um anti-herói.
Fiscalizações e disciplinamento

Artistas maranhenses que residem na região
metropolitana de São Luís começaram a receber o
pagamento do auxílio emergencial destinado ao setor
da cultura. O objetivo é minimizar os impactos
econômicos decorrentes das medidas de restrição
para conter a recente escalada do novo coronavírus
no Maranhão. Com sua saída da Petrobras já definida
para o mês de abril, e a posse do general Silva e Luna
no comando da empresa, o atual presidente Roberto
Castello Branco decidiu aliar-se à oposição, infernizar
o governo e fustigar a economia, anunciando
reiterados aumentos nos preços do diesel, gasolina e
gás de cozinha.

Continuam as ações de fiscalização e disciplinamento
de estabelecimentos, bares, lanchonetes, praças de
alimentação e similares na Capital. Os trabalhos fazem
parte das ações visando ao cumprimento dos decretos
municipal e estadual que estabelecem as diretrizes de
funcionamento desses locais. A ação é realizada pela
Vigilância Sanitária Municipal, com a participação da
Blitz Urbana e da Guarda Municipal de São Luís. Um
balanço dos trabalhos até a última segunda-feira
aponta que já foram fiscalizados mais de 170
estabelecimentos. Desses, mais de 20 foram autuados
por estarem funcionando em desacordo com o que foi
estabelecido pelo município.

Com o projeto Mascote Audinho, a Ouvidoria do
Ministério Público do Maranhão conquistou o 3° lugar
no IV Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de
Ouvidorias, na categoria Melhoria da gestão e das
entregas aos usuários de serviços públicos. O
resultado foi divulgado na última terça-feira, 16.

Vacinação contra Influenza

A terceira edição do Prêmio Competência Profissional,
cujo tema é "Mulheres, suas histórias, seus desafios,
suas vitórias, seus exemplos e suas pluralidades",
reconhece o trabalho da pesquisadora Guilhermina
Cayres, da Embrapa Cocais no Maranhão. A
cerimônia de premiação ocorreu ontem à noite.
Tome nota: a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga nesta quintafeira, por volta das 10h30, os resultados de março da
Intenção de Consumo das Famílias (ICF).
Romance "Vala Comum"
Rickley Leandro Marques, professor do Curso de W
História da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), acaba de lançar sua primeira obra de ficção:
o romance "Vala Comum". Embora seja a segunda
obra de Rickley Marques, essa é a primeira na área da
literatura. Antes, em 2012, ele lançou "A Condição

A 23° Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza começa no dia 12 de abril, com público-alvo
estimado em 79,7 milhões de brasileiros. No
Maranhão, a estimativa é que sejam vacinadas
2.393.971 pessoas até o dia 9 de julho. O Ministério da
Saúde confirmou as diretrizes da Campanha com
envio do Informe Técnico aos Estados e Distrito
Federal. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos
grupos prioritários.
Vacinação contra Influenza...2
A imunização vai prevenir o surgimento de
complicações decorrentes da doença, óbitos,
internações e a sobrecarga nos serviços de saúde,
além de reduzir os sintomas que podem ser
confundidos com os da Covid-19. A pasta vai distribuir
80 milhões de doses da vacina influenza trivalente,
produzida pelo Instituto Butantan, para imunização do
público-alvo. O Ministério orienta aos estados que
todas as medidas de prevenção à transmissão da
Covid-19 sejam adotadas durante a campanha em
mais de 50 mil postos de vacinação espalhados pelo
Brasil.
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Registro civil
O desembargador Paulo Velten, corregedor-geral da
Justiça do Maranhão, participou da mesa virtual de
trabalhos "Estratégias de promoção do registro civil e
do acesso à documentação básica em estados e
municípios", alusiva à Semana Nacional de
Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e a
Documentação Básica. O tema deste ano é "Direito à
Identidade: Um compromisso do Brasil". Em formato
de painel, expositores apresentaram experiências de
projetos implementados em seus respectivos estados,
com ênfase no trabalho de cooperação entre órgãos
públicos e entidades da sociedade civil organizada.
Novo Diretor do Detran
O novo diretor geral do Detran-MA é Francisco Nagib
Oliveira. Aliás, ele já se reuniu com o governador
Flávio Dino para traçar o plano de apoio voltado aos
condutores de veículos e demais usuários do
Departamento, como pessoas que estão precisando
tirar suas carteiras nacionais de habilitação. É que,
devido à pandemia, o serviço encontra-se suspenso.
Dino e Nagib discutiram estratégias e ações itinerantes
para desafogar o serviço no Detran, acumulado por
causa da pandemia.
Hospital do Servidor
O Hospital dos Servidores (HSLZ), sob gestão privada
do Grupo Mercúrio, está com vagas abertas para
contratações imediatas de profissionais destinados ao
tratamento de pacientes de UTI Covid-19. A unidade
de saúde está contratando enfermeiros de nível
superior e técnicos de enfermagem (com curso técnico
na área), preferencialmente com experiência de
trabalho em UTI.
Para escrever na pedra:
"O segredo para a felicidade é a liberdade... E o
segredo para a liberdade é a coragem". De Tucídides,
historiador grego.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/03/18
/#primeiro-caderno/pagina/12
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Projeto da Ouvidoria do MPMA é premiado
em concurso da Rede Nacional de
Ouvidorias
.

explicou Maria Luiza.

Com o projeto Mascote Audinho, a Ouvidoria do
Ministério Público do Maranhão conquistou o 3º lugar
no IV Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de
Ouvidorias, na categoria Melhoria da gestão e das
entregas aos usuários de serviços públicos. O
resultado foi divulgado na terça-feira, 16.

O projeto ainda prevê a utilização do Audinho em
escolas públicas e privadas para ajudar na divulgação
das funções da Ouvidoria do MPMA entre os
estudantes.

As outras duas ouvidorias premiadas nessa categoria
foram a do Município de Campo Grande (MS), com o
projeto Plataforma Fala Campo Grande/ 156, e a do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com a iniciativa Procedimento Operacional PadrãoPOP, que obtiveram, respectivamente, a 1ª e a 2ª
colocações.
O concurso também premiou outras três categorias:
Fomento à participação e ao controle social em
tempos de pandemia; Desenvolvimento de capacidade
institucional; e Tecnologia, Segurança da Informação e
Proteção de Dados Pessoais.
Promovida pela Rede Nacional de Ouvidorias, a
iniciativa tem o objetivo de estimular, reconhecer e
premiar ações desenvolvidas pelas ouvidorias públicas
em todo o país, de todos os níveis da federação,
considerando os novos cenários decorrentes da
pandemia do novo coronavírus e da entrada em vigor
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
MASCOTE O Mascote Audinho é uma idealização da
atual gestão da Ouvidoria do MPMA, que tem à frente
a procuradora de justiça Maria Luiza Ribeiro Martins. A
ideia principal do projeto é proporcionar maior
aproximação, por meio de um vínculo "mais
humanizado e afetivo", dos cidadãos com a instituição.
Segundo a ouvidora, o uso do mascote também
objetiva atrair o público infanto-juvenil, incentivando o
engajamento social. Para o melhor alcance dessa
finalidade, a imagem do mascote foi criada para
interagir de forma lúdica com o público.
"Esta atividade pedagógica capacita a população,
desde a mais tenra idade, como efetivos sujeitos de
direitos e sabedores de sua função na sociedade",

Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue42de1de39dd831ed34ea48cb6e843fd2.pdf
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CNPG cobra ações efetivas do Poder
Executivo Federal para enfrentamento à
pandemia
O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do
Ministério Público dos Estados e da União (CNPG)
divulgou na noite desta quarta-feira, 17, Nota Pública
cobrando ações efetivas, centralizadas e organizadas
do Poder Executivo Federal para enfrentamento da
mais difícil crise sanitária e humanitária vivenciada
pela população brasileira nos últimos cem anos.
Leia o texto da nota na íntegra abaixo:
Nota Pública
O CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORESGERAIS vem a público manifestar imensa
preocupação com a mais difícil crise sanitária e
humanitária vivenciada pela população brasileira nos
últimos cem anos.
Na oportunidade em que assume o novo Ministro da
Saúde, é fundamental a união de todas as instituições
públicas e entidades da sociedade civil em torno do
mesmo objetivo: a superação dos nefastos efeitos da
pandemia, que atinge o lamentável patamar de
aproximadas três mil mortes diárias. São necessárias
ações efetivas, centralizadas e organizadas pelo
Poder Executivo Federal.
Dentre essas, destacam-se: (a) a implementação do
Plano Nacional de Vacinação, com a compra de todas
as vacinas disponíveis no mercado; (b) a aceleração
dos processos de aprovação das vacinas existentes
pela Anvisa; (c) a adoção de amplo programa de
testagem, rastreamento e isolamento dos casos
confirmados e dos respectivos contactantes; (d) o
incremento da vigilância genética, possibilitando a
célere detecção de novas variantes; (e) a promoção da
cultura de prevenção, com melhor comunicação da
necessidade de uso de máscaras e de álcool em gel;
(f) a organização de campanhas de conscientização
da imperiosa necessidade de não causar
aglomerações; (g) o respeito às decisões dos estados
no que tange às medidas de distanciamento social; (h)
o efetivo combate às fake news; (i) a estreita
observância das orientações emanadas dos comitês
técnicos, colocando em prática somente as ações que
tenham comprovado embasamento na Ciência.

Considerando a singularidade do momento, seguimos
trabalhando e à disposição para a construção das
melhores soluções possíveis, em um ambiente de
mútua colaboração e diálogo, de maneira a,
conjuntamente, viabilizar a mitigação das trágicas
consequências da pandemia.
Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/03/18/cnpgcobra-acoes-efetivas-do-poder-executivo-federal-paraenfrentamento-a-pandemia/
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Preso homem que abusava da filha desde os
10 anos no interior
Da redação

Na tarde de terça-feira(16), a Polícia Civil do Estado
do Maranhão cumpriu Mandado de Prisão Preventiva
em desfavor de um suspeito pela prática de Estupro
de Vulnerável contra sua própria filha, desde os 10
anos de idade. A investigação aponta ainda que o
crime teria ocorrido, de forma contínua, ao longo de
vários anos.
O cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva se
deu por ação da 14ª Delegacia Regional de Polícia
Civil, Unidade de Polícia Judiciária da cidade de
Esperantinópolis, interior do Maranhão.
Conforme o delegado Diego Maciel, de Pedreiras, a
representação pela prisão do autor foi feita pelo
Ministério Público e a vítima, hoje com 15 anos,
possuía apenas 10 anos de idade quando começou os
abusos sexuais consumados pelo próprio genitor.
Depois de preso, o suspeito passou pelos
procedimentos de praxe, e foi encaminhado ao
Sistema Prisional de Pedreiras, onde permanecerá à
disposição da Justiça.
Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/03/presohomem-que-abusava-da-filha-desde-os-10-anos-nointerior/
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A natureza jurídica da titularização de juízes
auxiliares da Justiça Maranhense para fins de
aplicação do art. 81 da Loman: remoção não
precede à titularização (Artigo)
Atual7

O art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(LOMAN - LC nº 35/79) estabelece que na
Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento
inicial e à promoção por merecimento precederá a
remoção .
A despeito da clareza desse dispositivo, o Supremo
Tribunal Federal (STF) foi demandado a interpretá-lo,
à luz do art. 93 da Constituição da República, e o fez
em setembro de 2020, no RE nº 1.037.926/RS com
Repercussão Geral (Tema 964), fincando no
ordenamento pátrio a Tese Jurídica segundo a qual: "
a promoção na magistratura por antiguidade precede a
mediante remoção " .
Embora não gozando da mesma clareza legal, a tese
está a afirmar que: no processo de provimento dos
cargos da Magistratura de carreira dos Estados, o
procedimento de promoção por antiguidade antecede
ao de remoção .
Acontece que a Justiça maranhense não segue essa
tese quando possibilita a investidura dos seus juízes
auxiliares na titularidade dos cargos vagos, como se a
"titularização" dessa classe de magistrados fosse um
instituto jurídico autônomo, um movimento na carreira
distinto da promoção, uma nova forma de provimento.
Com todas as vênias, mas a modelagem da
titularização de juízes de direito construída pelo
legislador local e pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão (TJMA) não encontra respaldo
constitucional e, de tal modo, ao oportunizar a
remoção antes da titularização dos togados auxiliares (
quando o critério for a antiguidade) , a Corte viola o
princípio da carreira dos magistrados, consoante será
demonstrado a seguir.
1. O JUIZ DE DIREITO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO
DA MAGISTRATURA DE CARREIRA DO ESTADO
DO MARANHÃO

À luz da atual Constituição Federal (CF/88), os atores
da Magistratura de carreira dos Estados são os juízes
de direito, de investidura não limitada no tempo,
ingressantes por nomeação no cargo inicial de juiz
substituto, após concurso público de provas e títulos,
com expectativas de movimentações (promoção,
remoção, permuta) a fim de acessarem aos tribunais.
Entre os togados de primeira instância, a Constituição
prevê a existência do juiz substituto (art. 93, I), do juiz
titular (art. 93, VII) e do juiz auxiliar , este
especializado na "conciliação de precatórios" (art. 100,
§ 20).[2]
Inobstante essa específica delimitação constitucional
de competência, o caráter principiológico do art. 93 do
Texto Maior não impede o alargamento da jurisdição
dos togados auxiliares, o que é uma realidade na
organização judiciária dos Estados que adotam essa
peculiar classe de magistrados.[3]
Em efeito, no Estado do Maranhão, o Código de
Organização Judiciária (COJEMA - Lei Complementar
estadual nº 14/91)[4], no seu art. 44, caput e § 1º,
prevê a existência de 42 juízes de direito auxiliares ,
na Comarca da Ilha de São Luís, com jurisdição
cumulativa ou substitutiva do juiz titular , além de
outras atividades judicantes e correlatas.
Portanto, por autorização constitucional e legal, as
classes (reunião de cargos iguais) da carreira da
Magistratura maranhense a serem percorridas são: 1)
juízes substitutos, 2) juízes titulares de entrância inicial
3) juízes titulares de entrância intermediária, 4) juízes
auxiliares de entrância final e 5) juízes titulares de
entrância final, das quais todos os atores são
potenciais membros do Tribunal de Justiça.
E uma vez que a Justiça maranhense adotou,
legalmente, a classe dos juízes auxiliares, na entrância
final, é de sua obrigação a eles conferir todas as
prerrogativas do cargo, entre as quais os princípios de
movimentação na carreira: a promoção é um deles,
quiçá o mais importante.
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2. A PROMOÇÃO NA MAGISTRATURA DE
CARREIRA DOS ESTADOS SEGUNDO O IDEAL
MÍNIMO CONSTITUCIONAL
De uma razoável exegese constitucional (CF, art. 93,
II, III, VIII e VIIIA), os movimentos possíveis na carreira
da Magistratura dos Estados são: promoção, remoção,
permuta e acesso, rol no qual não consta a
titularização.[5]
Segundo o art. 93, II, da CF, a promoção , movimento
essencial à própria ideia de carreira , se dá de
entrância para entrância, alternadamente, por
antiguidade e merecimento. Esse é apenas um dos
princípios de movimentação na carreira do togado,
mas é um regramento mínimo que poderá sofrer
adequações na futura lei orgânica da magistratura,
afinal o art. 93 da CF é norma de eficácia contida.
É dizer, a promoção pode ocorrer minimamente de
entrância para entrância, mas nada impede que
aconteça dentro da mesma entrância, possibilidade
essa que se extrai facilmente da própria Constituição,
quando ela reconhece a figura da entrância única (CF,
art. 93, III).
Longe de produzir cortes na carreira da magistratura, a
entrância única comporta todos os princípios mínimos
tecidos no Texto Magno, há: investidura inicial no
cargo de juiz substituto, promoção para o cargo de juiz
titular, permutas, remoções e acesso ao tribunal.
É exatamente assim com o Judiciário do Estado de
Roraima, que conta com 16 juízes substitutos e 39
juízes titulares, todos comportados em entrância única
.
Lá no Monte Verde, todos os movimentos na careira
do magistrado, inclusive a promoção , encontram
respaldo legal, consoante se vê do art. 37 do seu
Código de Organização Judiciária (LC 221/2014 COJERR), verbis :

administrativo único, preservados os critérios de
antiguidade e de merecimento. (g. n)
E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
Roraima também legitima a promoção como o
movimento possível e necessário do cargo de juiz da
classe dos substitutos para o cargo de juiz da casse
dos titulares , conforme se colhe das regras seguintes:
Art. 351. O ingresso, a promoção , a remoção e a
permuta dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos
seguirão os critérios normativos da Constituição
Federal, das leis especiais, do COJERR e das
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do
Tribunal de Justiça, além deste regimento. (g. n)
Art. 353. A promoção e a remoção ocorrerão
alternadamente, por antiguidade e merecimento, nos
termos da lei e das normas do Conselho Nacional de
Justiça. (g. n)
Para afastar qualquer resquício de dúvidas de que o
juiz substituto é promovido a titular , consultem-se os
mais variados editais de promoção da Justiça de
Roraima, valendo trazer ao caso excertos do Edital
01/2018:[6]
"VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RORAIMA, no exercício da Presidência
(...). TORNA PÚBLICO, para conhecimento geral e,
sobretudo, dos Juízes Substitutos, que se encontram
vagos 05 (cinco) cargos de Juiz de Direito, titulares
das Varas Únicas da COMARCA DE RORAINÓPOLIS
(...), a serem preenchidos mediante promoção , nessa
ordem, pelos critérios de antiguidade e merecimento,
alternadamente, sendo o de antiguidade o primeiro
critério a ser observado (....)
Os interessados na promoção poderão requerê-la ao
Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias..."

Art. 37. O ingresso na carreira , a remoção , a
promoção ou a permuta de Juízes serão definidos em
lei. (g. n)

Portanto, na Justiça de entrância única, que tem
assento constitucional (CF, art. 93, III), o movimento,
por excelência, do cargo de juiz da classe dos
substitutos para o cargo de juiz da classe dos titulares
é a "promoção", a fim de que seja respeitado o
princípio da carreira .

§ 1º Ao provimento inicial, às promoções por
merecimento e por antiguidade , precederá a remoção.
(g. n)

Promoção e carreira são dois institutos que se
complementam. Carreira sem promoção ou é um nada
jurídico ou é um quê de inconstitucionalidade.

§ 2ºA remoção obedecerá ao critério de antiguidade e
merecimento, alternadamente.

E nessa medida, a "titularização" (passagem de
substituto a titular ou de auxiliar a titular), tomada por
algumas Justiças estaduais com certa autonomia, não
goza de independência enquanto instituto jurídico
próprio; é na verdade a promoção mesma, travestida
de excesso terminológico legislativo.

§ 3º Havendo manifestação expressa de todos os
legitimados mais de uma remoção ou promoção , de
juízes distintos, pode ser realizada em procedimento
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3. O TRATAMENTO JURÍDICO DA TITULARIZAÇÃO
DE JUÍZES AUXILIARES NA COMARCA DA ILHA DE
SÃO LUÍS SEGUNDO O CÓDIGO DE
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E O REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO
O Código de Organização Judiciária do Estado do
Maranhão (COJEMA), nos §§ 4º e 5º do seu art. 44,
regula, ainda que precariamente, a liturgia da
passagem de juiz de direito auxiliar para juiz de direito
titular, na entrância final, segundo se vê abaixo:
Art. 44 - Haverá na Comarca da Ilha de São Luís 42
juízes de direito auxiliares. (...)
§ 4º - As vagas de titulares de unidades jurisdicionais
que surgirem na Comarca da Ilha de São Luís e não
preenchidas por remoção, serão preenchidas pelos
juízes auxiliares , obedecida à ordem de antiguidade,
sem direito à recusa; e, na falta de juízes auxiliares,
por juízes de direito de entrância intermediária, por
promoção pelos critérios de antiguidade e
merecimento, alternadamente, observado o disposto
no parágrafo seguinte.

técnica que entendem adequada para comportar o
cargo de juiz auxiliar na carreira da magistratura
estadual, perante a norma extraída do debatido art. 81
da LOMAN, segundo a qual a promoção por
antiguidade precede à remoção .
Em efeito, se o COJEMA e o RITJMA externassem a
verdadeira natureza jurídica "promocional" da
titularização de juiz auxiliar em entrância final , o
Tribunal de Justiça não poderia franquear remoção
precedente à titularização por antiguidade na Comarca
da Ilha de São Luís (MA), sob pena de ofensa literal ao
art. 81 da LOMAN.
Sobre esse tema, o STF afastou qualquer dúvida,
quando, em setembro de 2020, no RE nº
1.037.926/RS com Repercussão Geral, assentou que:
" a promoção na magistratura por antiguidade precede
a mediante remoção ".
E essa tese já está sendo devidamente observada
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consoante
se vê de excerto da ementa do PCA 000831983.2020.2.00.0000, verbis :

§ 5º Antes da titularização do Juiz Auxiliar em Vara,
Juizado ou Turma Recursal Permanente, deverão ser
apreciados pelo Tribunal os pedidos de remoção
porventura existentes.

"1. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o Conselho Nacional de Justiça firmou o
entendimento de que, nos termos do art. 81 da Lei
Orgânica da Magistratura (LOMAN), a remoção deverá
preceder a promoção por merecimento, mas não a
promoção por antiguidade.

Na mesma linha vai o § 9º do art. 158 do, ainda
vigente, Regimento Interno do Tribunal de Justiça
estadual (RITJMA)[7], verbis :

2. Posicionamento reafirmado, recentemente, pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão
Geral (Tema 964)."

Art. 158. (...)

Portanto, uma vez que o STF e o CNJ sanaram
qualquer dúvida interpretativa sobre o art. 81 da
LOMAN, cabia ao TJMA promover a correção da
impropriedade terminológica " titularização de juiz
auxiliar "ou, pelo menos, esclarecer que titularização é
promoção (por merecimento ou antiguidade), o que já
deveria ter sido feito no "Novo" RITJMA.

§ 9º Ocorrendo vaga em vara ou juizado especial da
Comarca de São Luís ou ainda sendo instalada nova
unidade jurisdicional, antes da titularização do juiz
auxiliar, os juízes titulares poderão requerer remoção
na forma deste artigo.
Vale anotar que essa redação foi integralmente
mantida no § 9º do art. 191 do "Novo Regimento
Interno do TJMA", aprovado pela Resolução GP
14/2021, publicada aos 16/03/2021, que entrará em
vigor em 30 dias (houve total desprezo ao art. 81 da
LOMAN e à Repercussão Geral do RE nº
1.037.926/RS - Tema 964/STF).
Assim, os "legisladores estaduais", tanto no COJEMA
quanto no RITJMA, a fim de priorizar a remoção ,
denominam a forma de provimento do cargo de juiz
titular na entrância final de titularização .
Fazem-no não por desconhecimento jurídico, mas por

É claro que entre uns deslizes e outros, o TJMA acaba
reconhecendo que a titularização de juiz auxiliar é
promoção. Isso ocorre sempre quando da divulgação
das listas de antiguidade (RITJMA, art. 143),
documento público que veicula sacerdotalmente a
informação de que as vagas de juízes auxiliares
devem ser preenchidas por " promoção" , em critérios
alternados de antiguidade e merecimento.
E ainda a título de deslize, o próprio legislador
estadual reconheceu que o provimento dos cargos de
juízes titulares, na Comarca da Ilha, se dá por
promoção. Isso está expresso na segunda parte do §
4º, do art. 44, do COJEMA, quando afirma que as
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vagas de titulares de unidades jurisdicionais que
surgirem na Comarca da Ilha, não preenchidas por
remoção e, na falta de juízes auxiliares, serão
integradas por " promoção " de juízes de direito de
entrância intermediária .

emprego da terminologia "acesso" em vez de
"promoção" não desfaz a natureza jurídica desse
movimento ascendente na carreira: a natureza é
promocional, premiativa, incentivadora do agente
público que busca desenvolvimento pessoal-funcional.

Assim, está claro, portanto, que não há outro modo de
o juiz auxiliar atingir a titularidade senão por promoção
e quando o critério for a antiguidade, ao juiz auxiliar
deve ser aplicada a regra do art. 81 da LOMAN e, sem
dúvida, a norma dele extraída e externada no RE nº
1.037.926/RS - Tema 964 do STF.

Esse mesmo raciocínio vale para a titularização ,
terminologia usualmente empregada no âmbito do
TJMA. Esse "instituto" (titularização) guarda a mesma
natureza jurídica da promoção na carreira da
magistratura, tanto para o juiz substituto quanto para o
juiz auxiliar.

De fato, ao classificar os seus magistrados em
desembargadores, juízes titulares, juízes auxiliares e
juízes substitutos (COJEMA, art. 64), o Estado do
Maranhão ladrilhou os nortes horizontal e vertical a
serem percorridos na carreira da sua magistratura.

No caso do juiz substituto, no PCA 717271.2010.2.00.0000, o CNJ afirmou que: " a titularidade
de uma vara pelo juiz substituto é concedida mediante
promoção deste magistrado, que alcança a condição
de titular ". E pontuou ainda que essa seria a espécie "
promoção horizontal ", dentro da primeira instância,
num paralelo com a "promoção vertical", quando do
acesso ao tribunal.

Cabe acrescer que essas classificações de
magistrados não são apenas vícios de técnica
legislativa por excessos terminológicos; cada qual
representa uma específica reunião de cargos , com
atribuições e responsabilidades cometidas ao
magistrado, criados por lei (COJEMA), com
denominação própria, número certo e subsidiados
pelos cofres públicos. São, portanto, " os degraus de
acesso na carreira" , na singela definição dada pelo
Ministro Dias Toffoli no RE nº 662.423/SC.
Se as classes: Juízes Substitutos, Juízes Auxiliares e
Juízes Titulares são " os degraus de acesso na
carreira " , a promoção é o torque necessário de
elevação no calcanhar do magistrado (o movimento
por excelência da carreira é a promoção).
Em efeito, na melhor definição legislativa, a passagem
unívoca de quaisquer daquelas classes de
magistrados à outra, iniciando pelo primeiro degrau
(juiz substituto), dar-se, de regra, pelo instituto da
promoção. É justamente esse o conceito trazido pelo
art. 26 da Lei Estadual nº 6.107/94, verbis :[8]
Promoção é a elevação do servidor de uma para outra
classe imediatamente superior, no mesmo cargo,
dentro da mesma carreira, de acordo com o
estabelecido no Plano de Carreiras, Cargos e Salários
do Estado e legislação específica.
Uma ressalva no caso específico da magistratura é o
emprego da terminologia "acesso" em vez de
"promoção", como movimento vertical de juízes aos
tribunais (LOMAN, art. 87). Essa definição visa
abarcar, é claro, a "carreira" de outros operadores do
direito rumo às cortes de justiça (Advocacia e
Ministério Público).
Mas, no caso específico dos magistrados togados, o

Ora, se o juiz substituto se titulariza por promoção
(horizontal), qual o motivo para a forma de provimento
do cargo de juiz auxiliar ser outra? Acaso a
titularização de juízes auxiliares constituiria uma nova
forma de provimento não prevista em lei? O que
justificaria tal distinção?
De fato, a passagem da classe de juiz de direito
auxiliar para a classe de juiz de direito titular, ainda
que na entrância final, é promoção.
É tanto que há um ganho significativo, uma premiação,
um desenvolvimento funcional, um plus ao status do
magistrado, pois o juiz auxiliar deixa de jurisdicionar de
forma cumulativa e substitutiva, por mera designação,
e passa a jurisdicionar titularmente (em espaço não
compartilhado), reencontrando a segurança
necessária, em especial na prerrogativa da
inamovibilidade.
Um último e não menos valioso registro é o fato de
que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
reconhece legal e expressamente a natureza
promocional da titularização dos seus juízes auxiliares,
conforme se colhe do art. 36 do seu Código de
Organização e Divisão Judiciárias, verbis :[9]
Art. 36 - Os Juízes de Direito Substitutos serão
promovidos, quando houver vagas, para as Varas das
Comarcas de Primeira Entrância; os Juizes de Direito
de Primeira Entrância serão promovidos para as Varas
das Comarcas de Segunda Entrância; os desta
Entrância para Juizes Auxiliares de Terceira Entrância
e estes , em havendo vagas, serão promovidos a
titulares de Varas da mesma Entrância. (g. n)
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Diante desse regramento amapaense e à luz do RE nº
1.037.926/RS (STF) e do PCA 000831983.2020.2.00.0000 (CNJ), o TJMA já deveria
esclarecer, no seu "Novo Regimento Interno", que a
titularização do juiz auxiliar na Comarca da Ilha se dá
por promoção, segundo os critérios, alternados, de
merecimento e antiguidade.
4. CONCLUSÃO
De tudo, resta evidente que eventual vaga para a
titularidade de Vara na Comarca da Ilha de São Luís
(MA), ao guardar a natureza de promoção, e quando
for o caso de provimento pelo critério de antiguidade,
não pode ser precedida pela remoção, não estando
submetida a qualquer concurso, nos exatos termos do
art. 81 da LOMAN, reafirmado na Tese Jurídica do RE
nº 1.037.926/RS (Tema 964 do STF), já aplicada no
PCA 0008319-83.2020.2.00.0000 (CNJ).
É dizer: surgindo vaga de juiz titular na Comarca da
Ilha de São Luís (MA), se for o caso de provimento por
promoção (titularização) pelo critério de antiguidade, a
investidura do juiz auxiliar tem prioridade sobre o
procedimento de remoção de outros magistrados .
?
[1] Advogado.
[2] Sob a égide do regime anterior, a EC nº 7/1977
criou a figura do juiz federal auxiliar , para o exercício
das funções do juiz titular. Com a entrada em vigor da
Constituição Cidadã, a função jurisdicional de auxiliar
foi extinta e todos os magistrados que se encontravam
naquela situação foram tornados titulares de cargos,
por investidura excepcional (CF/88 - ADCT, art. 28).
[3] Por meio da LC 1.186/2012, São Paulo substituiu a
terminologia "Juiz de Direito Auxiliar de Entrância
Final" por "Juiz de Direito Titular II".
[4] Atualizada até a LC nº 216/2019.
[5] A atual Lei Orgânica da Magistratura e as minutas e
propostas do novo estatuto também não tratam da
"titularização" como um movimento autônomo possível
na carreira da Magistratura Estadual.
[6] Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, Ed.
6270, Ed. 6270 17. Agosto. 2018, p. 09.
[7] O atual Regimento foi revogado pela Resolução GP
92/2020 (revogada pela Resolução GP 03/2021), mas
repristinado pela Resolução GP 05/2021, ainda em
vigor. Mas o "Novo Regimento" entrará em vigor em 30
dias (Resolução GP 14/2021, publicada aos
16/03/2021).

[8] Estatuto dos Servidores Civis do Estado do
Maranhão.
[9] Decreto amapaense n.º 69/91.
Site: https://atual7.com/opiniao/artigo/2021/03/anatureza-juridica-da-titularizacao-de-juizes-auxiliares-dajustica-maranhense-para-fins-de-aplicacao-do-art-81-daloman-remocao-nao-precede-a-titularizacao/
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Olindo Menezes, do TRF-1, manda para
primeira instância inquérito da PF que
investiga Braide (Política)
Yuri Almeida

O desembargador federal Olindo Menezes, do TRF
(Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, mandou
para a primeira instância um inquérito da Polícia
Federal que investiga a suspeita de participação de
Eduardo Braide (Podemos), prefeito de São Luís, em
um caso de suposto desvio de recursos públicos e
lavagem de dinheiro à época em que ele era deputado
estadual. A decisão foi publicada na terça-feira 16.
O magistrado entendeu que a corte não possui
competência para processamento e julgamento do
caso, por ausência de foro privilegiado de Braide. Com
isso, ele revogou decisão anterior, tomada em
setembro 2019, de remessa dos autos ao STF
(Supremo Tribunal Federal), e julgou prejudicado os
embargos de declaração protocolados pela defesa de
Eduardo Braide naquele mesmo ano.
A investigação ficará agora aos cuidados da Justiça
Federal do Maranhão, inclusive de um outro inquérito,
de 2018, relacionado à quebra de sigilo bancário.
Ambos seguem sob segredo de Justiça.
Conforme mostrou ponto a ponto o ATUAL7 , a
apuração que resultou no procedimento investigatório
contra Eduardo Braide foi iniciada em 2014, a partir de
notícia crime aberta com base em movimentações
financeiras atípicas envolvendo o então parlamentar e
as sociedades empresarias Vieira e Bezerra Ltda ME, A.J.F Júnior Batista Vieira - ME, Escutec Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública Ltda e A4
Serviços e Entretenimento Ltda, também alvos da
apuração. O inquérito, porém, foi instaurado pela PF,
por solicitação da Procuradoria Regional da República
da 1ª Região, apenas em 2016.
A investigação, vem mostrando o ATUAL7 desde
quando Eduardo Braide ainda ocupava uma cadeira
na Assembleia Legislativa do Maranhão, tem relação
com fatos apurados pela Polícia Federal e pelo Gaeco
(Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime
Organizado), do Ministério Público do Maranhão, na
operação que desbaratou a chamada Máfia de
Anajatuba , em outubro de 2015. Parte das
reportagens teve de ser retirada do ar, por

determinação do Poder Judiciário do Maranhão, que
decidiu censurar as informações .
Durante a campanha eleitoral de 2020, quando
abandonou o perfil técnico e adotou o de político
raposa , apesar de ter constituído defesa nos autos no
TRF-1, às custas de dinheiro de fundo público , Braide
faltou com a verdade e afirmou, por diversas vezes,
que não era nem nunca foi investigado pelo Polícia
Federal.
Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/03/olindomenezes-do-trf-1-manda-para-primeira-instanciainquerito-da-pf-que-investiga-braide/
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PF investiga rota do tráfico internacional de
drogas entre o Maranhão e o Piauí
Daniel Matos

A Polícia Federal, em conjunto com o GAECO/MA
deflagrou, na última terça-feira (16/3), a Operação
Integração II, em Teresina/PI. A investigação teve
início a partir do conhecimento de que membros de
organização criminosa que atuam no tráfico de
entorpecentes no eixo Timon, no leste do Maranhão, e
Teresina, capital do Piauí, teriam adquirido armas de
fogo mediante uso de documentos falsos. São
investigados membros da organização criminosa e
despachantes de arma de fogo.
Foram cumpridos dois mandados de busca e
apreensão e dois mandados de prisão expedidos pelo
juízo da 3ª vara da seção judiciária federal do Piauí e
da 3ª vara da comarca de Mirassol D'Oeste/MT.
Foragido
No curso da investigação, descobriu-se que um dos
membros da organização criminosa, que havia
adquirido arma de fogo, é condenado a 9 anos e 6
meses de prisão no estado do Mato Grosso, estando
foragido em Teresina desde o ano de 2013, fazendo
uso de documentos de identificação falsos, os quais
foram utilizados para aquisição das armas.
Durante a operação, foi apreendida uma pistola, mais
de 1.000 munições, diversos documentos e mais de
R$ 9 mil, em cédulas de pequeno valor. O material
apreendido agora será analisado, com objetivo de
comprovar os crimes investigados e identificar a
participação de outros envolvidos.
O nome da operação faz alusão à integração das
instituições Polícia Federal e GAECO/MA no combate
à criminalidade.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/18/p
f-investiga-rota-do-trafico-internacional-de-drogas-entreo-maranhao-e-o-piaui/
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Prefeitura de Caxias define operações para
fiscalização dos decretos vigentes
Daniel Matos

A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria
Municipal de Governo e Articulação Política, emite
Nota de Operações Conjunta - nº 003/2021, nessa
quarta-feira (17), com vistas a fiscalização do Decreto
Municipal nº137, que suspende a autorização de
reuniões e eventos em geral que provocam
aglomerações.
A princípio, a execução das operações está marcada
para os dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de março, a ser
realizada na Cidade de Caxias, tanto na zona urbana,
quanto na zona rural.
"Acompanhar, fiscalizar, disciplinar o desenvolvimento
das atividades comerciais ou não, que envolvam a
reunião de público durante a vigência dos Decretos,
verificando-se as normativas que regulam essas
atividades", frisa a nota.
A gestão municipal deve fiscalizar com mais
intensidade, por meio de Operação Integrada, com a
presença de todos os órgãos de segurança e vigilância
sanitária, nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de março de
2021, das 22h às 2h.
Dentre os órgãos participantes da operação, estão:
Ministério Público Estadual - Promotoria da Saúde;
(SOBREAVISO), Policia Militar (2ºBPM), Corpo de
Bombeiros Militar - 5º BBM, Delegacia Regional de
Polícia Judiciária, Procuradoria Geral do Município
(SOBREAVISO), Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Defesa Civil (SEMMADC), Secretaria de
Governo, Vigilância Sanitária Municipal, Guarda
Municipal e ASCOM. A ação visa garantir o
cumprimento do Decreto Estadual nº 36.582/2021 e
Decreto Municipal nº 137/2021, que trata da
suspensão da autorização para reuniões de público e
eventos em geral, em virtude da pandemia da Covid19.
"Caso seja verificado o descumprimento dos Decretos
em lide, a autoridade policial juntamente com agentes
dos outros órgãos tomará as medidas pertinentes para
cada situação encontrada, que vai da suspensão de
cada evento à condução para apresentação a
autoridade de polícia judiciária. Como está proibido
toda e qualquer reunião de público em bares e
similares, não há necessidade da observância da Lei

Municipal nº 1.622/06 e 2.310/16, que tratam do uso
do som com volumes regulados, sendo caracterizados
descumprimento dos Decretos Estadual e Municipal, o
uso desse sob quaisquer pretextos de funcionamento",
destaca a gestão municipal.
PARQUE BALNEÁRIO VENEZA
Os permissionários do Balneário Veneza deverão
observar e obedecer o que tange o item VI, do art. 2º
do Decreto Municipal nº 137/2021: Os restaurantes,
Trailers, lanchonetes e estabelecimentos similares
bem como lojas de conveniência só poderão atender
presencialmente no horário estabelecido no inciso I,
desse artigo, com lotação máxima de 30% (trinta por
cento) de sua capacidade, proibida a venda de
bebidas alcoólicas, observadas as medidas sanitárias
e de distanciamento.
"Serão designadas equipes de fiscalização dos órgãos
de segurança para em caso de desobediência dos
decretos aqui mencionados, autuarem e conduzirem à
autoridade de polícia judiciária os permissionários que
detêm o controle de seus espaços. A prefeitura poderá
abrir processo administrativo em desfavor dos autores
para medidas legais à luz da legislação", destaca a
nota.
A coordenação da operação ficará sob a tutela da
Policia Militar (2º BPM), Secretaria Municipal de
Saúde, coordenação de Vigilância Sanitária Municipal,
e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa
Civil (SEMMADC), que juntamente aos órgãos
envolvidos executará a fiscalização dando apoio para
o bom desenvolvimento das manobras administrativas
e operacionais.
Cada órgão ao longo da operação vai verificar aquilo
que diz respeito à competência da instituição, como
por exemplo:
1. PM MA - A manutenção da ordem e o
disciplinamento no funcionamento das atividades das
22h às 2h;
2. CORPO DE BOMBEIROS - Verificação do
Certificado de Aprovação para funcionamento dos
estabelecimentos e/ou atividades específicas;
3. DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
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- Registro de ocorrência, Lavratura de TCO;
4. VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - a
verificação ao cumprimento, as determinações e
regras de segurança sanitárias relativas ao
coronavírus;
5. SEMMADC - Conjuntamente com os representantes
dos outros órgãos realizará a verificação de eventos e
o uso de aparelhagem sonora. Este uso encontra-se
proibido no período compreendido nos Decretos
estadual e municipal, sob quaisquer pretextos;
6. GUARDA MUNICIPAL - Manutenção da ordem que
lhe é de ofício, bem como auxiliar a PMMA nas ações
de controle e aos órgãos municipais envolvidos;
7. ASCOM - Cabe a essa assessoria o registro de todo
o desenvolvimento das operações, para fins de
divulgação nos meios de comunicação e imprensa.
"Toda e qualquer alteração no desenvolvimento desta
Nota de Operação Conjunta, poderá ser feita para o
melhoramento da mesma, e ou/ adequação que
possibilitem a otimização dos seus efeitos. Ficando
cada órgão com a interdependência de readequar
conforme necessidade. Vale ressaltar que estará
terminantemente proibido as reuniões de público e
eventos em geral conforme Decreto Estadual nº
36.582/2021 e Decreto Municipal nº 137/2021. Caso
haja descumprimento, os responsáveis pela realização
de eventos sofrerão as sanções administrativas, civis e
criminais", frisa a Nota de Operação Conjunta, emitida
pela Secretaria de Governo e Articulação Política, a
qual é representada pelo secretário, Fernando de
Macedo Ferraz Melo Gomes.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/18/p
refeitura-de-caxias-define-operacoes-para-fiscalizacaodos-decretos-vigentes/
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MP-MA abre inquérito e diz que "Florescer
Editora e Distribuidora" usa nove empresas
em esquema criminoso para fraudar
licitações
De acordo com as denúncias feitas ao TCE-MA, TCU
e Procurador Geral de Justiça o grupo de empresas do
senhor Demerval Pinheiro firmaram contratos vultosos
com prefeituras maranhenses que juntos somam R$
67,6 milhões.
A Promotora de Justiça Glauce Mara Lima Malheiros,
Titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de
Açailândia, abriu Portaria nº 92021 do último 1º de
março e instaurou Inquérito Civil para investigar um
possível esquema criminoso envolvendo um grupo de
empresas com atuação em vários municípios
maranhenses, todas elas, ao que parece,
capitaneadas pela empresa "Florescer Editora e
Distribuidora de Libras Educacionais LTDA" (CNPJ
08.286.688/0001-20).
De acordo com o Ministério Público, o Inquérito foi
aberto a pedido do Procurador Geral de Justiça,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau nos autos da "Notícia de
Fato 027741-500/2020" que apura fraudes licitações
para fornecimento de livros didáticos, custeados com
recursos federais e estaduais em municípios
maranhenses.
A Promotora sustenta que a "Notícia de Fato" foi
autuada a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal
de Contas da União, cujo teor dá conta de que entre
os anos de 2015 e 2019 foi verificado que a empresa
Florescer firmou pelo menos 70 (setenta) contratos
com diversas prefeituras maranhenses, totalizando
mais de R$ 24,6 milhões, na maior parte das vezes
por meio de certames em que era a única concorrente,
ou por contratações diretas.
Glauce Mara, argumenta também, que segundo
apurado pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
outras empresas ligadas ao sócio da Florescer Editora,
o senhor Demerval Viana Pinheiro (foto), também
firmaram contratos vultosos com municípios
maranhenses, em contratações semelhantes,
alcançando mais de R$ 43 milhões em verbas públicas
em favor do grupo do qual é sócio o senhor Demerval.

- Modus operandi
Conforme noticiado pelo TCU, nas contratações
diretas da empresa "Florescer Editora e Distribuidora
de Libras Educacionais LTDA", as demais empresas
eram consultadas e sempre apresentavam preços
superiores, bem como nos pregões presenciais
apenas a Florescer comparecia ao certame, apesar de
outras empresas ligadas terem cotado preços na fase
de pesquisa, tudo evidentemente demonstrado em
tabela elaborada pelo TCU, analisando um total de 23
(vinte e três) cotações de preços realizadas por
diversos municípios maranhenses, no período de 2015
a 2019.
"Foi possível elencar a participação de, pelo menos,
09 (nove) empresas no pretenso esquema criminoso,
todas elas ligadas de alguma forma à empresa
Florescer. Dentre os municípios que firmaram
contratos com a empresa consta o Município de
Cidelândia, termo desta Comarca de Açailândia/MA,
sujeito à tutela desta 2ª Promotoria de Justiça
Especializada de Açailândia" , sustenta a Promotora.
O MP-MA aduz que diante dos fatos, que remanescem
indícios de que o processo licitatório para a
contratação da empresa Florescer Editora pode ter
sido fraudado. "Tal fato configura, em tese, a prática
do ato de improbidade previsto na Lei 8.429/1992,
podendo configurar, outrossim, a prática do crime
tipificado no art. 89, da Lei 8.666/1993", completa.
- Dinheiro federal e estadual
Glauce Mara Lima Malheiros diz também que o
suposto esquema envolvia dinheiro estadual e federal.
"Conforme bem consignado pelo TCU, a despeito do
envolvimento de verbas do FUNDEB nos contratos
firmados pela Florescer Editora, verificou-se
precipuamente a existência de recursos híbridos
(federal e estadual) nas contratações, o que não
afasta a atribuição deste Órgão Ministerial para apurar
o caso, na medida das verbas estaduais e/ou
municipais envolvidas." Diz a represente do MP.
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- Sede da empresa sócios
A "Florescer Editora e Distribuidora de Libras
Educacionais LTDA" está registrada na Avenida
Getúlio Vargas nº 145, bairro do Apeadouro em São
Luís e está em nome de Demerval Viana Pinheiro e
sua esposa Tatiana Guterres Aranha Pinheiro (foto).
Site: https://www.domingoscosta.com.br/mp-ma-abreinquerito-e-diz-que-florescer-editora-e-distribuidora-usanove-empresas-em-esquema-criminoso-para-fraudarlicitacoes/

BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qui, 18 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

BACABAL PARTICIPA DE REUNIÃO
COM A REDE DE CONTROLE DA
GESTÃO PÚBLICA SOBRE
DEVOLUÇÃO DO AUXILIO
EMERGENCIAL
O Município de Bacabal foi um dos

Administrativa, Nahyma Ribeiro Abas,

participantes da reunião com a Rede de Controle da
Gestão Pública do Maranhão

identificar que foi feito o pagamento ilegal de R$ 62
milhões e 462 mil a

realizada na terça-feira, 16, cujo objetivo foi discutir
sobre o recebimento indevido e a devolução do auxílio

85.213 servidores públicos do Maranhão.
Servidores de Bacabal foram

emergencial entre servidores públicos ativos,
aposentados e pensionistas do
estado e municípios. Bacabal foi representado pela
advogada Anna Cibelle Braz,
Procuradora Geral do Município.
Participaram da reunião além de

notificados em Janeiro
Segundo o levantamento da CGU e TCE,
até o momento 34 servidores públicos de Bacabal
receberam irregularmente o
benefício. No mês de janeiro a Procuradoria Geral do
Município expediu

prefeitos, a Famem, Controladoria Geral da União
(CGU), Secretaria de

notificação para todos esses servidores. Dos

Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão
(SEDES), Tribunal de Contas do

34 servidores notificados, 3 receberam o auxílio em
duas parcelas de 600 reais.

Estado do Maranhão (TCE), Ministério Público
Estadual, secretários e

Seis servidores receberam o auxílio em parcela única
de 1.200 reais. Os demais

coordenadores do Cadastro Único.

receberam apenas uma parcela de 600 reais.

O Maranhão é o estado com maior

Após a notificação o servidor deve

número de servidores públicos recebendo
indevidamente o auxílio emergencial. A

e n t r a r
n o
e n d e r e ç o
https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/d
evolucao/consulta e

CGU e o TCE tem trabalhado em conjunto no
cruzamento de dados. Foi essa
parceria que possibilitou, segundo a promotora de
justiça e coordenadora do
Centro de Apoio Operacional da Probidade

gerar a guia de recolhimento para fazer o pagamento.
Site:
https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/03/bacab
al-participa-de-reuniao-com-rede.html
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Contrato milionário firmado na gestão de
Franscico Nagib é alvo do Ministério
Público
Um contrato milionário firmado entre a gestão de
Francisco Nagib e a Construservice Empreendimentos
e Construções está na mira da 1ª Promotoria de
Justiça de Codó.
A investigação iniciou após evidência surgirem acerca
de supostas irregularidades na contratação da
empresa.
O documento no qual o Blog do Neto Ferreira teve
acesso mostra que a ordem de serviço foi assinada no
dia 28 de fevereiro de 2020 e o objeto era a
recuperação de estradas vicinais do Barracão, que
percorre e interliga muitas localidades como Sentada,
Livramento e chega até Cajazeiras, zona rural do
município de Codó, com a extensão de cerca de 70
km, e no valor global aproximado de R$ 4.614.205,59
milhões, com recursos provenientes do Ministério do
Desenvolvimento Regional e da Codevasf Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba.
Para o aprofundamento das investigações, a 1ª PJC
converteu a Notícia de Fato 001149-259/2020 em
Inquérito Civil.
O caso está a cargo do promotor de Justiça Carlos
Augusto Soares, que já determinou algumas
diligências como a solicitação à Prefeitura de Codó a
cópia integral do processo de licitação concorrência
pública nº 11/2019, com os processos de pagamento
respectivos.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/contratomilionario-firmado-na-gestao-de-franscico-nagib-e-alvodo-ministerio-publico/
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Prefeitura de Caxias define operações para
fiscalização dos decretos vigentes
Cláudio Sabá

os órgãos participantes da operação, estão: Ministério
Público Estadual -

A
Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal
de Governo e Articulação
Política, emite Nota de Operações Conjunta - nº
003/2021, nessa quarta-feira
(17), com vistas a fiscalização do Decreto Municipal
nº137, que suspende a
autorização de reuniões e eventos em geral que
provocam aglomerações.

Promotoria da Saúde; (SOBREAVISO), Policia Militar
(2ºBPM), Corpo de Bombeiros
Militar - 5º BBM, Delegacia Regional de Polícia
Judiciária, Procuradoria Geral
do Município (SOBREAVISO), Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Defesa Civil
(SEMMADC), Secretaria de Governo, Vigilância
Sanitária Municipal, Guarda

A

Municipal e ASCOM. A ação visa garantir o
cumprimento do Decreto Estadual nº

princípio, a execução das operações está marcada
para os dias 19, 20, 21, 26,

36.582/2021 e Decreto Municipal nº 137/2021, que
trata da suspensão da

27 e 28 de março, a ser realizada na Cidade de
Caxias, tanto na zona urbana,

autorização para reuniões de público e eventos em
geral, em virtude da pandemia

quanto na zona rural.

da covid-19.

"Acompanhar,

"Caso

fiscalizar, disciplinar o desenvolvimento das atividades
comerciais ou não, que

seja verificado o descumprimento dos Decretos em
lide, a autoridade policial

envolvam a reunião de público durante a vigência dos
Decretos, verificando-se

juntamente com agentes dos outros órgãos tomará as
medidas pertinentes para

as normativas que regulam essas atividades", frisa a
nota.

cada situação encontrada, que vai da suspensão de
cada evento à condução para

A

apresentação a autoridade de polícia judiciária. Como
está proibido toda e

gestão municipal deve fiscalizar com mais intensidade,
por meio de Operação
Integrada, com a presença de todos os órgãos de
segurança e vigilância
sanitária, nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de março de
2021, das 22h às 2h.

qualquer reunião de público em bares e similares, não
há necessidade da
observância da Lei Municipal nº 1.622/06 e 2.310/16,
que tratam do uso do som
com volumes regulados, sendo caracterizados
descumprimento dos Decretos

Dentre
Estadual e Municipal, o uso desse sob quaisquer
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pretextos de funcionamento",

desenvolvimento das manobras administrativas e
operacionais.

destaca a gestão municipal.
Cada
PARQUE
BALNEÁRIO VENEZA
Os permissionários do Balneário Veneza deverão
observar e obedecer o que tange

órgão ao longo da operação vai verificar aquilo que diz
respeito à competência
da instituição, como por exemplo:
1.

o item VI, do art. 2º do Decreto Municipal nº 137/2021:
Os restaurantes,

PM MA - A manutenção da ordem e o disciplinamento
no funcionamento das

Trailers, lanchonetes e estabelecimentos similares
bem como lojas de

atividades das 22h às 2h;

conveniência só poderão atender presencialmente no
horário estabelecido no

2. CORPO DE BOMBEIROS - Verificação do
Certificado de Aprovação para

inciso I, desse artigo, com lotação máxima de 30%
(trinta por cento) de sua

funcionamento dos estabelecimentos e/ou atividades
específicas;

capacidade, proibida a venda de bebidas alcoólicas,
observadas as medidas sanitárias

3. DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
- Registro de ocorrência, Lavratura

e de distanciamento.

de TCO;

"Serão

4. VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - a
verificação ao cumprimento, as determinações

designadas equipes de fiscalização dos órgãos de
segurança para em caso de
desobediência dos decretos aqui mencionados,
autuarem e conduzirem à autoridade
de polícia judiciária os permissionários que detêm o
controle de seus espaços.
A prefeitura poderá abrir processo administrativo em
desfavor dos autores para

e regras de segurança sanitárias relativas ao
coronavírus;
5. SEMMADC - Conjuntamente com os representantes
dos outros órgãos realizará a
verificação de eventos e o uso de aparelhagem
sonora. Este uso encontra-se
proibido no período compreendido nos Decretos
estadual e municipal, sob

medidas legais à luz da legislação", destaca a nota.
quaisquer pretextos;
A
coordenação da operação ficará sob a tutela da Policia
Militar (2º BPM),
Secretaria Municipal de Saúde, coordenação de
Vigilância Sanitária Municipal, e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil
(SEMMADC), que juntamente
aos órgãos envolvidos executará a fiscalização dando
apoio para o bom

6. GUARDA MUNICIPAL - Manutenção da ordem que
lhe é de ofício, bem como
auxiliar a PMMA nas ações de controle e aos órgãos
municipais envolvidos;
7. ASCOM - Cabe a essa assessoria o registro de todo
o desenvolvimento das
operações, para fins de divulgação nos meios de
comunicação e imprensa.
"Toda
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e qualquer alteração no desenvolvimento desta Nota
de Operação Conjunta, poderá
ser feita para o melhoramento da mesma, e ou/
adequação que possibilitem a
otimização dos seus efeitos. Ficando cada órgão com
a interdependência de
readequar conforme necessidade. Vale ressaltar que
estará terminantemente
proibido as reuniões de público e eventos em geral
conforme Decreto Estadual nº
36.582/2021 e Decreto Municipal nº 137/2021. Caso
haja descumprimento, os
responsáveis pela realização de eventos sofrerão as
sanções administrativas,
civis e criminais", frisa a Nota de Operação Conjunta,
emitida pela Secretaria
de Governo e Articulação Política, a qual é
representada pelo secretário,
Fernando de Macedo Ferraz Melo Gomes. ( Da
assessoria )
Site: http://www.blogdosaba.com.br/2021/03/prefeiturade-caxias-define-operacoes.html
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Reunião virtual entre Famem, Sedes, órgãos
de controle e gestores sobre devolução do
auxílio emergencial
O recebimento indevido e a devolução do auxílio
emergencial entre servidores públicos ativos,
aposentados e pensionistas do estado e municípios foi
tema de reunião nesta terça-feira, 13, com
participação da Famem, Controladoria Geral da União,
Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão e a Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão. Prefeitos, secretários e
coordenadores do Cadastro Único também
participaram do evento virtual.
A promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional da Probidade Administrativa,
Nahyma Ribeiro Abas, destacou que o cruzamento de
dados feito pela CGU e TCE detectou o pagamento
ilegal de R$ 62 milhões e 462 mil a servidores públicos
do Maranhão.
O Maranhão é, entre os 26 estados da federação, o
com maior número de servidores públicos recebendo
auxílio emergencial indevidamente. O número de
servidores que teriam a irregularidade chega a 85.213,
superando apenas a Bahia com 62 mil. Segundo a
CGU, até o momento foram recuperados quase R$ 7
Milhões.
O TCE solicitou aos municípios que colaborem no
processo de devolução do auxílio emergencial
fraudado. Instrução normativa tratando sobre o
assunto com solicitação de providências foi repassada
para os 217 prefeitos do Maranhão. A Famem vem
auxiliando os órgaos de controle e as prefeituras para
que ocorra o ressarcimento dos valores recebidos
indevidamente dos servidores.
"Em um momento como este, em que está se
discutindo a volta do auxílio emergencial, é
fundamental dar transparência e lisura ao processo,
para que o recurso chegue aos que mais necessitam.
Por isso a Famem e as prefeituras estão à disposição
para encontrarmos soluções e que o recurso que por
ventura tenha sido pago indevidamente retorne aos
cofres públicos", afirma o presidente da Famem,
Erlanio Xavier.
De acordo com Leylane Maria Silva, superintendente
da CGU no Maranhão, foi desenvolvida uma

ferramenta de identificação dos servidores e está
sendo usada para notificar os gestores estaduais e
municipais sobre as irregularidades. Caso o servidor
notificado tenha recebido o benefício, será obrigado a
devolver aos cofres públicos.
O secretário de fiscalização do TCE, Fábio Alex Melo
(Transparência e Sistemas de Controle do TCE)
participou da reunião e disse que a corte de contas
estadual irá auditar os municípios que têm servidores
públicos incluídos no Cadastro Único para saber se
existe algum tipo de fraude ainda não evidenciada.
"Iremos fazer uma auditoria e trazer gestores públicos
para dentro da ação, principalmente os que estão
responsáveis pelo Cadastro Único. No primeiro
momento iremos capacitá-los para manejar", disse
Fábio Alex de Melo.
"Gestores,fiquem atentos para a subnotificações de
renda dos servidores públicos, pois muitos estavam
cadastrados no sistema de beneficio do Ministério da
Cidadania quando não teriam mais direito a benefícios
sociais, como bolsa família. Portanto os novos
gestores devem se atentar à atualização dos dados
dos seus servidores", afirma Ana Gabriela Borges,
Secretária Adjunta de Renda e Cidadania (SEDES).
Como fazer a devolução do Auxílio Emergencial
O Ministério da Cidadania disponibilizou um link de
devolução do auxílio emergencial para servidores
públicos estaduais e municipais, aposentados e
pensionistas.
Acesse AQUI>>>
Site: http://www.joaofilho.com/reuniao-virtual-entrefamem-sedes-orgaos-de-controle-e-gestores-sobredevolucao-do-auxilio-emergencial/

