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Estado tem suspeita de cartel de
combustíveis
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), enviou à ANP os
autos da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) que
investigou supostos abusos e irregularidades nos
reajustes dos preços dos combustíveis na região
metropolitana da Grande Ilha de São Luís, que
corresponde à capital São Luís e aos municípios de
São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. O
ofício foi enviado ao diretor-geral da ANP, Rodolfo
Saboia, no último dia 3.
Após quase quatro meses de trabalhos, concluídos em
9 de julho, a CPI constatou semelhanças entre os
preços praticados em 29 corredores (avenidas, bairros
e estradas), que somam 158 postos revendedores
analisados.

2021 em comparação ao mesmo período do ano
passado, retornando aos números anteriores ao início
da pandemia de Covid-19. Ao todo, houve 9.064 ações
de fiscalização, de janeiro a junho, mesmo com a
continuidade da pandemia, enquanto no primeiro
semestre de 2020, foram realizadas 7.614 ações.
No Maranhão, o trabalho da ANP contou com a
parceria da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do
Maranhão (Inmeq), Programa de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon), Corpo de Bombeiros Militar e
unidade regional do Ministério do Trabalho,
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/08/21
/

A comissão percebeu ainda que os postos de
combustíveis se antecipavam aos reajustes praticados
pelas refinarias, aumentando os preços antes dos
anúncios. Inversamente, havia atrasos para diminuir
os valores quando os preços no refino eram reduzidos.
Sobre a possibilidade de formação de cartel, o
relatório da comissão aponta que se verificou
"coincidência muito grande de preços sendo
praticados nos 29 corredores citados", recomendando
que o Ministério Público Estadual, a Defensoria
Pública Estadual e o Procon aprofundem as
investigações.
Recomenda-se ainda que a ANP inclua todos os
postos de combustíveis da Grande Ilha de São Luís na
ordem de serviço para fiscalização das possíveis
irregularidades apontadas.
Ao Cade, o relatório sugere a apuração da suspeita de
cartel na região.
Fiscalização Balanço divulgado semana passada pela
Agência Nacional de Petróleo , Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), referente ao primeiro
semestre deste ano, apontou que o Maranhão foi alvo
de 194 operações de fiscalização e que o estado foi o
segundo em número de infrações no período, na
região Nordeste, com 99 autuações lavradas, atrás
apenas do Ceará.
O levantamento indicou aumento de 19% das
atividades fiscalizatórias nos primeiros seis meses de
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MPMA e Câmara firmam TAC para adequar
quadro de servidores
O Ministério Público do Maranhão firmou na última
quinta-feira, 19, um Termo de Ajustamento de Conduta
com a Câmara de Vereadores de Imperatriz para
adequação do quadro de servidores.
Elaborado pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa do Patrimônio Público de Imperatriz, pela
qual responde o promotor de Justiça Sandro
Bíscaro, o TAC foi motivado por irregularidades no
quadro de pessoal da casa legislativa, em razão da
disparidade entre número de servidores
comissionados e efetivos.
O documento estabelece prazo de 10 dias para que a
Câmara revogue as Leis Municipais 1796/2019 e
1597/2015 e edite novo regramento para disciplinar as
normas que regem a reforma administrativa
relacionada a cargos de servidores efetivos e
comissionados A Lei Ordinária Municipal n° 1796/2019
dispõe sobre a reestruturação da reforma
administrativa da Câmara e estabelece o quantitativo
de 200 cargos comissionados e 29 efetivos. No
entanto, a pedido do Ministério Público, em maio
deste ano, a Câmara informou que possuía 227
servidores comissionados e 29 efetivos.

Fica estabelecida também a obrigatoriedade de a
Câmara obter um sistema de ponto eletrônico no prazo
de 30 dias, via pregão eletrônico, para monitorar a
frequência de todos os servidores.
O TAC também especifica outros detalhes, como
remuneração de acordo com as atribuições do cargo,
pagamento de gratificações até 50% do vencimento de
cada servidor e requisitos de escolaridade de acordo
com a complexidade do cargo.
"Nós identificamos situações de violação aos
postulados de impessoalidade, moralidade e isonomia
na contratação de servidores pelo Poder Legislativo.
No entanto, as tratativas para a celebração deste TAC
ocorreram de forma negocial, célere, visando
privilegiar o interesse público e o respeito às normas e
princípios que regem à Administração Pública, e
sempre respeitando a independência e harmonia entre
os poderes", destaca o promotor de justiça Sandro
Bíscaro.

Em seguida, o órgão legislativo informou à Promotoria
a existência de 27 comissionados além da previsão
legal, o que motivou a exoneração de 81 servidores
pela própria instituição, sendo 79 assessores
comunitários parlamentares, um assessor parlamentar
e um assessor técnico das comissões. Dentre estes,
foram encontradas irregularidades em contratações de
29 cargos.
NOVA REFORMA Diante dos fatos, o promotor
Sandro Bíscaro resolveu propor a assinatura do TAC.
Dentre as normas a serem atendidas com a nova
reforma, a Câmara deve distribuir o cargo de apenas
um assessor comunitário por gabinete.
Demais assessores comunitários parlamentares
deverão permanecer à disposição da Presidência da
Câmara.
O termo disciplina ainda que o órgão legislativo deve
fazer o controle de produtividade e frequência de todos
os servidores, especialmente os que ocupam o cargo
de assessor comunitário parlamentar, que terá o limite
de até 33 contratados.
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Diretora impede estudantes de assistirem
aulas por não terem sapato preto
Em Recomendação emitida ontem, 20, o Ministério
Público do Maranhão questionou a atitude da diretora
da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes Costa das
Chagas, que está impedindo alunos de assistirem às
aulas por não usarem sapato preto.

psíquica e moral do adolescente.
"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.
No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art.
205 da Constituição Federal estabelece que "a
educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física,
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MPMA disponibiliza cartilha sobre direitos
das vítimas
Com o objetivo de ampliar o acesso da população às
informações sobre seus direitos quando são vítimas de
crimes, o Ministério Público do Maranhão
disponibiliza a cartilha "Justiça Começa Pela Vítima".
O material foi produzido pelo Ministério Público do
Piauí como parte das ações da campanha Justiça
Começa pela Vítima, realizada neste mês pelo Grupo
Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio
Criminal (GNCCRIM), órgão vinculado ao Conselho
Nacional de Procuradores- Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG).
O objetivo da campanha é conscientizar pessoas que
sofreram algum tipo de violência sobre os seus direitos
e a quais órgãos devem recorrer.
De acordo com a Organização das Nações Unidas
(ONU), vítimas são pessoas que, individual ou
coletivamente, tenham sofrido dano à integridade
física, mental, sofrimento de ordem material ou perda
material como consequência de atos ou omissões
violadoras das leis penais.
A cartilha aborda o direito à informação; à consulta e
orientação jurídica; à participação no inquérito, no
processo e na execução da pena; ao sigilo e proteção;
à reparação dos anos. (Johelton Gomes / CCOMMPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/352/202
10821.pdf
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Por não terem sapato preto, estudantes são
impedidos por diretora de assistir aula
Por não terem sapato preto, estudantes são impedidos
por diretora de assistir aula (Foto: Divulgação)
O Ministério Público do Maranhão questionou a
atitude da diretora da Escola Ezequiel Garcia, em
Cidelândia, distante 616 km de São Luís , que está
impedindo alunos de assistirem às aulas por não
usarem sapato preto .
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora Clean Gomes Costa das
Chagas que se abstenha de impedir o acesso dos
alunos que não estejam usando o uniforme escolar,
sem prejuízo de, eventualmente, tomar outras medidas
disciplinares proporcionais ao descumprimento das
normas escolares.

direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/21/por-naoterem-sapato-preto-estudantes-sao-impedidos-pordiretora-de-assistir-aula/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
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Apoio do MPMA contribui para adesão de
municípios ao Selo Unicef
Todas as 217 cidades maranhenses aderiram ao Selo
Unicef (2021-2024) e estão aptas a concorrer à
certificação, que tem o objetivo de garantir os direitos
de crianças e adolescentes no âmbito dos municípios.
No Maranhão, a iniciativa ocorre há 16 anos e estimula
os gestores municipais a realizarem ações articuladas
e interdisciplinares para inserir a pauta da infância e
juventude na administração municipal.
Em 20 de julho, o Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude do Ministério Público do
Maranhão firmou parceria com o Selo Unicef para
incentivar os promotores de justiça a estimularem a
adesão dos municípios maranhenses e a
implementação de ações relativas ao programa. O
documento foi assinado pelo promotor de justiça
Gleudson Malheiros Guimarães (coordenador do
CAOp-IJ).
Ao assinar a adesão, o Município assume o
compromisso de priorizar crianças e adolescentes com
políticas públicas e mobilizar esforços para promover o
direito à saúde, educação, participação social e
proteção contra a violência.
Site: https://omaranhense.com/apoio-do-mpmacontribui-para-adesao-de-municipios-ao-selo-unicef/
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Diretora impede estudantes de assistirem
aulas por não terem sapato preto em
Cidelândia
Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Site: https://www.portalimaranhao.com.br/diretoraimpede-estudantes-de-assistirem-aulas-por-nao-teremsapato-preto-em-cidelandia/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
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Diretora impede estudantes de assistirem
aulas por não terem sapato preto
Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.

"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/21/diretora-impedeestudantes-de-assistirem-aulas-por-nao-terem-sapatopreto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
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CIDELÂNDIA - Diretora impede estudantes
de assistirem aulas por não terem sapato
preto
Em Recomendação emitida na sexta-feira (20), o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Site: https://alexcarlos.com.br/cidelandia-diretoraimpede-estudantes-de-assistirem-aulas-por-nao-teremsapato-preto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
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Diretora de escola impede estudantes de
assistirem aulas por não terem sapato preto
Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional" , afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Site: http://diegoemir.com/2021/08/diretora-de-escolaimpede-estudantes-de-assistirem-aulas-por-nao-teremsapato-preto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
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Justiça determina que adolescente que
atropelou três pessoas em São Luís
permaneça internada por mais 45 dias
Blog do Ezequiel Neves

Pedido foi feito pelo Ministério Público do Maranhão
(MP-MA) que levou em consideração a gravidade do
acidente. Jovem de 17 anos foi ouvida na quinta-feira
(19) e negou que tenha ingerido bebida alcoólica.
Site:
https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/justicadetermina-que-adolescente-que.html
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Diretora impede estudantes de assistirem
aulas por não terem sapato preto
Leonardo

psíquica e moral do adolescente.

Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.

"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/diretoraimpede-estudantes-de-assistirem-aulas-por-nao-teremsapato-preto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física,
12
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QUE LOUCURA! No MA, diretora barra
alunos sem sapato preto
gilbertoleda

psíquica e moral do adolescente.

Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.

"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
As informações são do MPMA

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/08/21/que-loucurano-ma-diretora-barra-alunos-sem-sapato-preto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física,
13
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CIDELÂNDIA - Diretora impede estudantes
de assistirem aulas por não terem sapato
preto
Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Site: https://www.portaldoitaquibacanga.com.br/2021/08/diretora-impede-estudantesde.html

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
14
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Polícia Militar 'detona' quatro assaltantes e
fere dois no interior do Maranhão
Suêlda Santos

Quatro acusados de assalto morreram e dois ficaram
ficaram feridos durante troca de tiros com os policiais
militares do Grupo de Operações Especiais (GOE), na
noite de sexta (20), próximo ao Time Clube, na rua 22,
no bairro Parque Piauí, em Timon (MA).
Os seis homens estavam em um automóvel Gol, de
placas NIC-2970, que tinha sido roubado por volta das
12h. Segundo a PM, ao chegar próximo ao veículo,
houve disparos contra a guarnição e os policiais
reagiram.
Dois homens morreram no local da troca de tiros e
dois morreram logo após dar entrada no Hospital de
Urgência de Teresina (HUT). Os mortos foram
identificados como André Vieira da Silva; Vinícius
Gabriel Sampaio Santana; Francisco Ranchiel Matias
dos Santos e Celso Anderson Silva Sousa. Os corpos
foram removidos pelos funcionários do Instituto Médico
Legal (IML), de Timon.
Os outros dois suspeitos, identificados pelas iniciais L
de S.A e P.P.F da S, receberam atendimento médico e
depois foram encaminhados para a Central de
Flagrantes de Timon.Todos os seis integravam a
facção criminosa Bonde dos 40. Dois dos envolvidos
usavam tornozeleira eletrônica.
Os policiais apreenderam com os criminosos duas
pistolas cal .380 e dois revólveres cal. 38. Eles tinham
envolvimento com tráfico de entorpecentes, porte
ilegal de arma de fogo, roubo, sequestro e tortura
contra uma criança de 10 anos . (Com informações do
portal Meio Norte)
Site: https://sueldasantos.com.br/2021/08/21/policaimilitar-detona-quatro-bandidos-e-fere-dois-duranteassalto-em-timon/
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Moradores da Praia do Olho d'Água querem
livre acesso para seus veículos
Manilhas colocadas em um dos acessos à Praia do
Olho d'Água impedem que moradores
passem com seus carro (Foto: Gilson Ferreira)
No meio do caminho, há duas ruas: a Luís Regino de
Carvalho e a Domingos Rodrigues, que foram
bloqueadas, exatamente nos pontos perpendiculares
das vias à extensão de areia da Praia do Olho d'Água .
As obstruções, feitas pela colocação de manilhas de
concreto e a construção de uma vala, impediam
moradores da Avenida Atlântica, que fica à beira do
mar, de chegarem, no conforto de seus veículos, às
suas casas. Isto significa que cada residente da praia
seria "obrigado" a deixar seu carro ou motocicleta
possivelmente em uma das duas ruas, e seguir a pé
para seu imóvel, independentemente do horário do dia
ou da noite, forçando-o a uma caminhada de
aproximadamente 500 metros.
A situação revoltou os moradores, que reivindicam o
livre acesso de seus transportes particulares, pela orla.
Tudo começou a partir de uma ação civil pública
movida pelo Ministério Público Federal, na Justiça
Federal, pedindo a proibição do tráfego de veículos
automotivos nas praias de São Luís.
O juiz federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
deferiu o pedido do Ministério Público Federal, e
sentenciou a Prefeitura de São Luís.
Felipe Rodrigues abriu exceções apenas para carros e
motocicletas que prestam serviços públicos, como as
atividades de limpeza e conservação das praias, além
das patrulhas policiais e do Corpo de Bombeiros. E,
quanto aos moradores da beira da praia do Olho
d'Água? Nada, referente a eles, é relatado na
sentença do juiz federal.
A sentença é de março de 2015. Ela coloca a
Prefeitura de São Luís na obrigação de disciplinar o
trânsito de veículos nas praias, e não impedir o
acesso, também por veículos, dos moradores.
SMTT NÃO FEZ CADASTRAMENTO SOLICITADO
PELA JÚSTIÇA Já
em uma decisão interlocutória, assinada no dia 20 de
abril de 2012 (três anos antes da sentença) pelo juiz
Felipe Rodrigues, o magistrado intima a Prefeitura a

promover o controle da entrada de veículos às praias,
inclusive, mediante cadastramento a ser efetivado
"exofficio" (como está no documento) pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), para
"franquear-lhes acesso às residências". Ou seja, há
quase dez anos, a decisão interlocutória do juiz Felipe
Rodrigues já orientava o cadastramento estritamente
aos moradores de beiras de praias, que
demonstrassem a inexistência de alternativa de
acesso à rua. Quase uma década de se passou, e a
SMTT nunca fez o cadastramento.
Em outro trecho da decisão interlocutória, o juiz federal
fez a seguinte deliberação: "Poderá o réu (referindo-se
à Prefeitura de São Luís), para cumprimento das
medidas determinadas, promover a identificação e o
cadastramento dessas pessoas e de seus respectivos
veículos". Apenas na última segunda-feira (16), é que
a SMTT sinalizou a possibilidade do cadastramento.
Neste dia, o secretário Cláudio Ribeiro teria visitado a
comunidade. "Cláudio Ribeiro informou que vai asfaltar
a Rua Luís Regino de Carvalho, e nos permitirá usá-la
para termos acesso às nossas casas", disse o
morador Lucas Batista Oliveira.
MORADORES PROCURARAM O DEPUTADO
YGLÉSIO MOISÉS
Devido à vala construída na Rua Luís Regino de
Carvalhoe as manilhas colocadas na Rua Domingos
Rodrigues, mulheres com crianças pequenas, idosos e
comerciantes teriam passado a carregar peso, no
trajeto a pé, cerca de 500 metros. Devido aos
transtornos, Lucas Batista Oliveira, que mora na
Avenida Atlântica há 27 anos, disse que partiu dele a
decisão de procurar o deputado estadual Yglésio
Moisés, na tentativa de que algo fosse feito, em
relação ao desbloqueio das vias.
"Procurei o deputado, pois precisávamos de alguém
com destaque no cenário político estadual, capaz de
nos ajudar a resolver esta situação. Na sexta-feira
(13), Yglésio enviou sua equipe de assessores para
produzirem vídeos dos locais bloqueados. No sábado
(14), o parlamentar veio já com um trator para
desobstruir os pontos de acessos à praia. Não
aguentávamos mais a situação de termos que deixar
nossos carros ruas distantes das nossas casas, e nos
arriscarmos durante o trajeto feito a pé, sendo que,
sequer, iluminação pública existe, no período da
1
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noite", declarou Lucas Batista.

trânsito na praia do Olho d'Água.

EMBATE ENTRE YGLÉSIO E CLÁUDIO GUIMARÃES

Em resumo, no texto de recomendações, o promotor
de Justiça pede que sejam envidados esforços, por
parte da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes, no sentido de fazer cumprir a decisão da
justiça federal, a fim de proibir o acesso de veículos à
Praia do Olho d'Água, por meio de todas as medidas
administrativas cabíveis para efetivar a proibição de
acesso.

Procurado pelo Jornal Pequeno, o deputado Yglésio
Moisés confirmou que foi acionado pelos moradores
da Praia do Olho d'Água. No sábado (14), Yglésio e
sua equipe conseguiram aterrar a vala da Rua Luís
Regino de Carvalho, com o uso de trator. É por esta
via que, atualmente, os moradores têm feito o caminho
em seus carros para suas casas, com uma permissão
temporária da SMTT.
Inclusive, na rua, das 8h às 18h, ficaria durante a
semana uma viatura do órgão, com três agentes de
trânsito. Após concluir o aterro da vala, Yglésio e sua
equipe teriam seguido para o ponto onde estão as
manilhas, a intenção era removêlas, e assim reabrir
acesso da comunidade à Avenida Atlântica.
Teria sido neste momento que o titular da 24ª
Promotoria de Justiça Especializada, o 2º promotor de
Controle Externo da Atividade Policial Cláudio Alberto
Gabriel Guimarães entrou em cena, chegando ao
local, sentando no tubo de concreto, e afirmando que
estava lá para assegurar respeito a uma ordem
judicial. Houve um embate entre o promotor de
Justiça e o deputado estadual.
Em vídeos produzidos por celulares, que circularam
nas redes sociais, Yglésio aparece aconselhando os
moradores da comunidade a não se intimidarem com o
promotor. "Não tenham medo dele não. Ele é só um
promotor. Esse sujeito aqui não é dono da praia",
afirmou o parlamentar.
Cláudio Guimarães aparece em vídeos em conversa
com alguns cidadãos para justificar a sua postura na
ocasião. No fim das contas, as manilhas não foram
retiradas. Moradores e o deputado Yglésio acusaram
Cláudio Guimarães de ter cavado a vala e ter colocado
uma das planilhas na Rua Domingos Rodrigues, seria
justamente o tubo de concreto no qual o promotor de
Justiça aparece sentado, nos vídeos que circularam
nas redes sociais. Ao ser procurado pelo JP, o
promotor de Justiça se pronunciou.

O promotor de Justiça solicita que as informações
sobre as providências adotadas pela SMTT doravante
deverão ser enviadas, tão logo sejam realizadas, à 24ª
Promotoria de Justiça Especializada, localizada na
Avenida Professor Carlos Cunha, S/N, Calhau. Já
Yglésio informou que a sentença contra a Prefeitura de
São Luís foi extinta com resolução de mérito. "Desde
2015, na última decisão, colocaram o Município de
São Luís para disciplinar o trânsito e não impedir o
acesso dos moradores. Em oito anos de mandato de
Edivaldo Holanda Júnior, isso não foi feito.
Até o momento, Eduardo Braide, que é o atual
prefeito, também não fez. Foi preciso nós irmos lá, ter
essa repercussão toda para resolver esse problema e
fazer com que a SMTT enviasse equipes para
controlar o acesso", destacou Yglésio.
O deputado estadual declarou que o papel à frente de
um mandato é o de trabalhar pela manutenção dos
direitos da população. "Toda e qualquer atitude que
prejudique direitos fundamentais previsto na
Constituição Federal não passarão por nós sem que
algo seja feito. Seguiremos trabalhado pelo direito das
pessoas e que abusos de autoridade não ocorram
mais, ainda mais por existir maus agentes públicos no
comando de órgãos que deveriam proteger as
pessoas", concluiu Yglésio Moisés.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/08/22/moradores-dapraia-do-olho-dagua-querem-livre-acesso-para-seusveiculos/

"As manilhas foram colocadas pela SMTT em razão da
ordem judicial. Eu expedi recomendação, pedindo o
cumprimento da sentença. Qualquer informação
diferente, não tem respaldo legal nem documental",
declarou Cláudio Guimarães.
No dia 20 de maio de 2021, por meio da 24ª
Promotoria de Justiça Especializada, o 2º promotor de
Controle Externo da Atividade Policial Cláudio Alberto
Gabriel Guimarãesenviou um documento à SMTT,
com recomendações referentes ao disciplinamento do
2

JORNAL PEQUENO ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Dom, 22 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Quatro suspeitos de assalto morrem após
confronto com policiais em Timon
André Vieira da Silva foi um dos suspeitos que morreu
em confronto com a polícia (Foto: Divulgação)
Quatro homens suspeitos de assaltos , identificados
como André Vieira da Silva, Vinícius Gabriel Sampaio
Santana, Francisco Ranchiel Matias dos Santos e
Celso Anderson Silva Sousa, morreram após confronto
com policiais militares, na noite dessa sexta-feira (20),
em Timon . Outros dois indivíduos foram presos
durante a ação policial.
De acordo com as informações do capitão Paulo
Spíndola e do comandante do 11º Batalhão da Polícia
Militar de Timon, o tenente-coronel Sampaio, o caso
teve início quando, por volta das 15h, no bairro São
Benedito, em Timon, seis homens roubaram o carro de
uma mulher, um Gol de cor preta. Informados, os
policiais passaram a procurar o veículo.
Segundo o capitão Paulo Spíndola, policiais do Grupo
de Operações Especiais (GOE) viram o veículo na
Rua 21, e quando iniciaram uma perseguição e deram
ordem de parada, foram alvos de disparos. Os PMs
revidaram, tendo dois suspeitos sido atingidos e
morrido ainda no local.
Conforme Spíndola, outros dois morreram no Hospital
de Urgência de Teresina, para onde foram
encaminhados após terem sido baleados, durante o
confronto. Os outros dois envolvidos no caso foram
presos e levados para a Central de Flagrante de
Timon.
Na ocorrência, foram apreendidas quatro armas e
fogo, sendo duas pistolas calibre 380 e dois revólveres
calibre 38. O capitão Spíndola informou ainda que
todos os seis homens que ocupavam o Gol são
envolvidos com facções criminosas.
Segundo Spíndola, todos tinham passagens pela
polícia por roubo, porte de arma de fogo, sequestro e
tortura contra uma criança de dez anos. Um dos
mortos, segundo o capitão Spíndola, usava
tornozeleira eletrônica.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/22/quatrosuspeitos-de-assalto-morrem-apos-confronto-compoliciais-em-timon/
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Estado é condenado a construir delegacia em
Alto Alegre do Maranhão
Uma sentença proferida pelo Judiciário em São
Mateus confirma decisão liminar e condena o Estado
do Maranhão a construir o prédio sede da Delegacia
de Polícia de Alto Alegre do Maranhão no terreno
doado pelo referido município ou em outro terreno
próprio, no prazo de 120 dias.
Trata-se de Ação Civil Pública que tem como réu o
Estado do Maranhão, na qual o Ministério Público
alega que as condições estruturais da delegacia do
termo judiciário de Alto Alegre do Maranhão são
péssimas e que, por causa disso, já expediu diversos
comunicados à Secretaria de Estado de Segurança
Pública relatando a situação, bem como, solicitando a
lotação de um delegado de polícia de carreira naquele
município.
A ação relata, ainda, que o município de Alto Alegre do
Maranhão informou que doou ao Estado do Maranhão
um terreno de 3.360 km² para que fosse construída
uma Delegacia de Polícia Civil naquela localidade. Ao
final, o MP pediu pela condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer consistente na
construção da Delegacia de Polícia Civil no município
de Alto Alegre do Maranhão, no terreno que foi doado
pelo município, bem como, na reestruturação do
quadro funcional, lotando um delegado de polícia de
carreira e pelo menos dois agentes de investigação da
polícia civil, equipando aquele órgão com mais uma
viatura.
"O princípio da separação dos poderes implica em
controle e limitação de poder, eis que estabelece
repartição de competências, funções e atribuições,
competindo a cada ente, precipuamente, a execução
de determinada função estatal (.) Porém, a
independência entre os poderes não é absoluta, eis
que há interferências que visam ao estabelecimento
de um sistema de freios e contrapesos que possibilita
o controle mútuo entre os Poderes da República,
sempre que um deles atuar em desconformidade da lei
(.) Destarte, junto ao princípio da separação dos
poderes, vigora também o princípio da harmonia entre
os mesmos, a possibilitar o referido controle, conforme
preconizado no art. 2º da Magna Carta de 1988, de
forma a evitar o arbítrio, o desmando e a omissão de
outro poder", fundamenta o juiz Raphael de Jesus
Serra Amorim.
OMISSÃO DO ESTADO

Para ele, percebe-se que o Estado do Maranhão se
omite quanto à reforma da delegacia do município de
Alto Alegre do Maranhão, ou até mesmo a construção
de uma nova delegacia no terreno que já foi doado
pela municipalidade, bem como, na disponibilização
àquela unidade do quantitativo mínimo de servidores
adequado para um satisfatório exercício de suas
atribuições.
"As provas juntadas ao processo pelo MP evidenciam
uma situação marcada pelo completo descaso do
requerido para a delegacia de polícia civil do município
de Alto Alegre do Maranhão (.) A ausência de
providências por parte do Estado do Maranhão, as
quais, sequer foram rebatidas a contento, limitando-se
aquele ente a ofertar alegações genéricas de ausência
de recursos financeiros, restaram incontroversas",
esclarece.
E frisa: "Em complemento a este quadro de profundo
descaso, insta ressaltar que a liminar proferida na data
de 20 de maio de 2020 até o presente momento
continua sendo descumprida (.) Tal como já decidido
reiteradamente pelos tribunais pátrios, a simples
alegação da reserva do possível não pode ser utilizada
pelos entes públicos como respaldo para toda e
qualquer demanda pleiteada em seu desfavor,
notadamente quando não traz aos autos provas
objetivas de suas alegações (.) A utilização de uma
teoria desenvolvida na Alemanha, sem as devidas
adequações à realidade brasileira, representaria negar
todo e qualquer direito assegurado pela nossa ordem
jurídica, levando em conta que maioria esmagadora
daqueles direitos não foram implementados sequer em
grau mínimo de satisfatoriedade (.) Desta forma, o
princípio da reserva do possível não pode ser oposto a
um outro princípio igualmente aplicável à situação em
julgamento, qual seja, princípio do mínimo existencial".
De acordo com a sentença, o judiciário sustenta que o
procedimento criminal é fundamental à segurança
pública, materializado no eficiente desempenho das
atividades policiais repressivas e preventivas,
autêntico direito individual e social, que abrange um
estabelecimento adequado para que os agentes de
segurança pública possam exercer suas atividades.
Igualmente, há o direito fundamental de integridade
física e moral dos presos, que exige um ambiente
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adequado dotado de infraestrutura básica. "Assim,
restando comprovada a omissão estatal na defesa dos
direitos fundamentais de matriz constitucional, cabe ao
Poder Judiciário garantir a sua concretização,
compelindo o Estado a sair de sua inércia", informa a
sentença.
Além de construir a delegacia, deverá o Estado
promover a lotação de um delegado titular e mais dois
agentes de investigação da Polícia Civil no quadro
funcional, no prazo de 90 (noventa dias). Deverá, por
fim, equipar a Delegacia de Polícia de Alto Alegre do
Maranhão com mais uma viatura, no prazo de 30
(trinta) dias. "Mantenho a multa diária tal como
estabelecida na liminar para o caso de
descumprimento da determinação judicial, no valor de
R$ 1.000,00 limitada ao valor total a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), sem prejuízo de posterior
modificação de valor e periodicidade', finaliza o juiz,
observando que a sentença está sujeita a reexame
necessário.
Site: https://omaranhense.com/estado-e-condenado-aconstruir-delegacia-em-alto-alegre-do-maranhao/
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Estado é condenado a construir delegacia em
Alto Alegre do Maranhão
Leonardo

OMISSÃO DO ESTADO
Uma sentença proferida pelo Judiciário em São
Mateus confirma decisão liminar e condena o Estado
do Maranhão a construir o prédio sede da Delegacia
de Polícia de Alto Alegre do Maranhão no terreno
doado pelo referido município ou em outro terreno
próprio, no prazo de 120 dias.
Trata-se de Ação Civil Pública que tem como réu o
Estado do Maranhão, na qual o Ministério Público
alega que as condições estruturais da delegacia do
termo judiciário de Alto Alegre do Maranhão são
péssimas e que, por causa disso, já expediu diversos
comunicados à Secretaria de Estado de Segurança
Pública relatando a situação, bem como, solicitando a
lotação de um delegado de polícia de carreira naquele
município.
A ação relata, ainda, que o município de Alto Alegre do
Maranhão informou que doou ao Estado do Maranhão
um terreno de 3.360 km² para que fosse construída
uma Delegacia de Polícia Civil naquela localidade. Ao
final, o MP pediu pela condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer consistente na
construção da Delegacia de Polícia Civil no município
de Alto Alegre do Maranhão, no terreno que foi doado
pelo município, bem como, na reestruturação do
quadro funcional, lotando um delegado de polícia de
carreira e pelo menos dois agentes de investigação da
polícia civil, equipando aquele órgão com mais uma
viatura.
"O princípio da separação dos poderes implica em
controle e limitação de poder, eis que estabelece
repartição de competências, funções e atribuições,
competindo a cada ente, precipuamente, a execução
de determinada função estatal (.) Porém, a
independência entre os poderes não é absoluta, eis
que há interferências que visam ao estabelecimento
de um sistema de freios e contrapesos que possibilita
o controle mútuo entre os Poderes da República,
sempre que um deles atuar em desconformidade da lei
(.) Destarte, junto ao princípio da separação dos
poderes, vigora também o princípio da harmonia entre
os mesmos, a possibilitar o referido controle, conforme
preconizado no art. 2º da Magna Carta de 1988, de
forma a evitar o arbítrio, o desmando e a omissão de
outro poder", fundamenta o juiz Raphael de Jesus
Serra Amorim.

Para ele, percebe-se que o Estado do Maranhão se
omite quanto à reforma da delegacia do município de
Alto Alegre do Maranhão, ou até mesmo a construção
de uma nova delegacia no terreno que já foi doado
pela municipalidade, bem como, na disponibilização
àquela unidade do quantitativo mínimo de servidores
adequado para um satisfatório exercício de suas
atribuições.
"As provas juntadas ao processo pelo MP evidenciam
uma situação marcada pelo completo descaso do
requerido para a delegacia de polícia civil do município
de Alto Alegre do Maranhão (.) A ausência de
providências por parte do Estado do Maranhão, as
quais, sequer foram rebatidas a contento, limitando-se
aquele ente a ofertar alegações genéricas de ausência
de recursos financeiros, restaram incontroversas",
esclarece.
E frisa: "Em complemento a este quadro de profundo
descaso, insta ressaltar que a liminar proferida na data
de 20 de maio de 2020 até o presente momento
continua sendo descumprida (.) Tal como já decidido
reiteradamente pelos tribunais pátrios, a simples
alegação da reserva do possível não pode ser utilizada
pelos entes públicos como respaldo para toda e
qualquer demanda pleiteada em seu desfavor,
notadamente quando não traz aos autos provas
objetivas de suas alegações (.) A utilização de uma
teoria desenvolvida na Alemanha, sem as devidas
adequações à realidade brasileira, representaria negar
todo e qualquer direito assegurado pela nossa ordem
jurídica, levando em conta que maioria esmagadora
daqueles direitos não foram implementados sequer em
grau mínimo de satisfatoriedade (.) Desta forma, o
princípio da reserva do possível não pode ser oposto a
um outro princípio igualmente aplicável à situação em
julgamento, qual seja, princípio do mínimo existencial".
De acordo com a sentença, o judiciário sustenta que o
procedimento criminal é fundamental à segurança
pública, materializado no eficiente desempenho das
atividades policiais repressivas e preventivas,
autêntico direito individual e social, que abrange um
estabelecimento adequado para que os agentes de
segurança pública possam exercer suas atividades.
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Igualmente, há o direito fundamental de integridade
física e moral dos presos, que exige um ambiente
adequado dotado de infraestrutura básica. "Assim,
restando comprovada a omissão estatal na defesa dos
direitos fundamentais de matriz constitucional, cabe ao
Poder Judiciário garantir a sua concretização,
compelindo o Estado a sair de sua inércia", informa a
sentença.
Além de construir a delegacia, deverá o Estado
promover a lotação de um delegado titular e mais dois
agentes de investigação da Polícia Civil no quadro
funcional, no prazo de 90 (noventa dias). Deverá, por
fim, equipar a Delegacia de Polícia de Alto Alegre do
Maranhão com mais uma viatura, no prazo de 30
(trinta) dias. "Mantenho a multa diária tal como
estabelecida na liminar para o caso de
descumprimento da determinação judicial, no valor de
R$ 1.000,00 limitada ao valor total a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), sem prejuízo de posterior
modificação de valor e periodicidade', finaliza o juiz,
observando que a sentença está sujeita a reexame
necessário.
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/estado-econdenado-a-construir-delegacia-em-alto-alegre-domaranhao/
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Diretora impede estudantes de assistirem
aulas por não terem sapato preto
O caso aconteceu na cidade de Cidelândia no interior
do Maranhão.

consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.

Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.

"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

Site: https://ma98.com.br/2021/08/22/diretora-impedeestudantes-de-assistirem-aulas-por-nao-terem-sapatopreto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
1

O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 22 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Estado é condenado a construir delegacia em
Alto Alegre do Maranhão
Uma sentença proferida pelo Judiciário em São
Mateus confirma decisão liminar e condena o Estado
do Maranhão a construir o prédio sede da Delegacia
de Polícia de Alto Alegre do Maranhão no terreno
doado pelo referido município ou em outro terreno
próprio, no prazo de 120 dias.
Trata-se de Ação Civil Pública que tem como réu o
Estado do Maranhão, na qual o Ministério Público
alega que as condições estruturais da delegacia do
termo judiciário de Alto Alegre do Maranhão são
péssimas e que, por causa disso, já expediu diversos
comunicados à Secretaria de Estado de Segurança
Pública relatando a situação, bem como, solicitando a
lotação de um delegado de polícia de carreira naquele
município.
A ação relata, ainda, que o município de Alto Alegre do
Maranhão informou que doou ao Estado do Maranhão
um terreno de 3.360 km² para que fosse construída
uma Delegacia de Polícia Civil naquela localidade. Ao
final, o MP pediu pela condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer consistente na
construção da Delegacia de Polícia Civil no município
de Alto Alegre do Maranhão, no terreno que foi doado
pelo município, bem como, na reestruturação do
quadro funcional, lotando um delegado de polícia de
carreira e pelo menos dois agentes de investigação da
polícia civil, equipando aquele órgão com mais uma
viatura.
"O princípio da separação dos poderes implica em
controle e limitação de poder, eis que estabelece
repartição de competências, funções e atribuições,
competindo a cada ente, precipuamente, a execução
de determinada função estatal (.) Porém, a
independência entre os poderes não é absoluta, eis
que há interferências que visam ao estabelecimento
de um sistema de freios e contrapesos que possibilita
o controle mútuo entre os Poderes da República,
sempre que um deles atuar em desconformidade da lei
(.) Destarte, junto ao princípio da separação dos
poderes, vigora também o princípio da harmonia entre
os mesmos, a possibilitar o referido controle, conforme
preconizado no art. 2º da Magna Carta de 1988, de
forma a evitar o arbítrio, o desmando e a omissão de
outro poder", fundamenta o juiz Raphael de Jesus
Serra Amorim.
OMISSÃO DO ESTADO

Para ele, percebe-se que o Estado do Maranhão se
omite quanto à reforma da delegacia do município de
Alto Alegre do Maranhão, ou até mesmo a construção
de uma nova delegacia no terreno que já foi doado
pela municipalidade, bem como, na disponibilização
àquela unidade do quantitativo mínimo de servidores
adequado para um satisfatório exercício de suas
atribuições.
"As provas juntadas ao processo pelo MP evidenciam
uma situação marcada pelo completo descaso do
requerido para a delegacia de polícia civil do município
de Alto Alegre do Maranhão (.) A ausência de
providências por parte do Estado do Maranhão, as
quais, sequer foram rebatidas a contento, limitando-se
aquele ente a ofertar alegações genéricas de ausência
de recursos financeiros, restaram incontroversas",
esclarece.
E frisa: "Em complemento a este quadro de profundo
descaso, insta ressaltar que a liminar proferida na data
de 20 de maio de 2020 até o presente momento
continua sendo descumprida (.) Tal como já decidido
reiteradamente pelos tribunais pátrios, a simples
alegação da reserva do possível não pode ser utilizada
pelos entes públicos como respaldo para toda e
qualquer demanda pleiteada em seu desfavor,
notadamente quando não traz aos autos provas
objetivas de suas alegações (.) A utilização de uma
teoria desenvolvida na Alemanha, sem as devidas
adequações à realidade brasileira, representaria negar
todo e qualquer direito assegurado pela nossa ordem
jurídica, levando em conta que maioria esmagadora
daqueles direitos não foram implementados sequer em
grau mínimo de satisfatoriedade (.) Desta forma, o
princípio da reserva do possível não pode ser oposto a
um outro princípio igualmente aplicável à situação em
julgamento, qual seja, princípio do mínimo existencial".
De acordo com a sentença, o judiciário sustenta que o
procedimento criminal é fundamental à segurança
pública, materializado no eficiente desempenho das
atividades policiais repressivas e preventivas,
autêntico direito individual e social, que abrange um
estabelecimento adequado para que os agentes de
segurança pública possam exercer suas atividades.
Igualmente, há o direito fundamental de integridade
física e moral dos presos, que exige um ambiente
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adequado dotado de infraestrutura básica. "Assim,
restando comprovada a omissão estatal na defesa dos
direitos fundamentais de matriz constitucional, cabe ao
Poder Judiciário garantir a sua concretização,
compelindo o Estado a sair de sua inércia", informa a
sentença.
Além de construir a delegacia, deverá o Estado
promover a lotação de um delegado titular e mais dois
agentes de investigação da Polícia Civil no quadro
funcional, no prazo de 90 (noventa dias). Deverá, por
fim, equipar a Delegacia de Polícia de Alto Alegre do
Maranhão com mais uma viatura, no prazo de 30
(trinta) dias. "Mantenho a multa diária tal como
estabelecida na liminar para o caso de
descumprimento da determinação judicial, no valor de
R$ 1.000,00 limitada ao valor total a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), sem prejuízo de posterior
modificação de valor e periodicidade', finaliza o juiz,
observando que a sentença está sujeita a reexame
necessário.
Site: https://omaranhense.com/estado-e-condenado-aconstruir-delegacia-em-alto-alegre-do-maranhao/
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SÃO LUÍS - Reunião discute alternativas
para a prova de vida de idosos junto ao INSS
Em uma reunião realizada na manhã desta quintafeira, 19, no auditório da Procuradoria Geral de
Justiça, em São Luís, a 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso reuniu uma série de instituições para
discutir a questão da prova de vida de idosos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Na abertura da reunião, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, garantiu total apoio da instituição à
iniciativa da Promotoria em buscar soluções para as
dificuldades encontradas por idosos em relação à
prova de vida. Eduardo Nicolau ressaltou que é
preciso facilitar a vida desses idosos e evitar que eles
corram risco, em especial em meio à pandemia de
Covid-19. "Não podemos aceitar situações como as
que vemos, em especial tendo tanta tecnologia à
disposição", enfatizou.
O promotor de justiça José Augusto Cutrim Gomes
iniciou os trabalhos explicando a dinâmica da reunião
e apresentando o embasamento legal sobre a
questão. O titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso de São Luís também destacou que o
projeto de lei n° 385/2021, que suspende a
obrigatoriedade da prova de vida até dezembro deste
ano foi aprovada pelo Congresso Nacional e aguarda
sanção do presidente da República.
A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa,
Débora Jatahy, afirmou que as instituições da rede de
apoio vem trabalhando, há algum tempo, em busca de
formas para que os idosos com mais de 80 anos ou
com dificuldades de locomoção cumpram a
determinação legal de fazer a prova de vida tendo
respeitadas as suas especificidades. Para ela, essa é
uma questão que vai além da família, passando pelo
Estado e sobre a qual é preciso evitar a violência
institucional contra o idoso.
O presidente do Conselho Estadual do Idoso e diretor
do Solar do Outono, Glécio da Silva, ressaltou que o
Estatuto do Idoso determina a atenção integral a essas
pessoas mas, passados quase 20 anos da lei, isso
ainda não é uma realidade. Para ele, é preciso
repensar o que se faz com o idoso e assumir um
compromisso de buscar alternativas claras e objetivas
que beneficiem esse grupo.
INSS

O chefe do Serviço de Benefícios do INSS, Francisco
Portela, explicou que a prova de vida é um mecanismo
adotado pela instituição para evitar fraudes, como o
recebimento de benefícios de pessoas mortas por
terceiros. A comprovação anual deve ser feita no
próprio banco em que é recebido o benefício. Só
devem fazer a prova de vida no próprio INSS aqueles
idosos que tiveram o benefício suspenso, por não
terem se apresentado ao banco no prazo determinado.
Também foram ouvidos representantes do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal, que
apresentaram os serviços oferecidos pelos bancos
para a realização da prova de vida de idosos que
tenham dificuldade em comparecer à agência
bancária. De acordo com eles, há orientação para que
a verificação seja feita no veículo em que está o idoso
e também existe a possibilidade de fazer a prova de
vida por meio dos aplicativos dos bancos.
O presidente do Sindicato de Assistentes Sociais do
Maranhão, Nikson Daniel, destacou que os problemas
enfrentados pelos idosos não são resultado da atual
pandemia e que as ações de virtualização dos
serviços também trazem transtornos, pois os idosos
compõem parcela significativa dos afetados pela
exclusão tecnológica. O assistente social também
ressaltou que a corresponsabilidade pelo tema não
pode significar uma transferência de
responsabilidades.
PARLAMENTARES
O vereador Raimundo Penha questionou as
informações prestadas pelo INSS e bancos, afirmando
que parecia estar tudo muito bem. Para o parlamentar,
é preciso verificar a situação na prática, indo até as
agências bancárias. O vereador também colocou à
disposição a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal.
O também vereador Marcial Lima afirmou que não se
pode viver de teorias. Jornalista com programa diário
no rádio, Lima afirmou que sempre que são discutidos
temas relacionados ao atendimento bancário ou no
INSS, há grande participação dos ouvintes, que
demonstram seu descontentamento com os serviços.
O parlamentar se colocou a disposição para levar o
tema para discussão com os vereadores de São Luís
e, como comunicador, a debater o tema com a
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sociedade.
O deputado estadual Wellington do Curso iniciou sua
fala observando que se a situação fosse boa, não
haveria a necessidade de discussão. O parlamentar
afirmou que o desrespeito ao cidadão em serviços
bancários é gritante e que muitos idosos passam por
situações humilhantes.
A assistente social Denise Albuquerque destacou que
a questão da prova de vida é um aspecto pontual que
mostra o desrespeito aos direitos sociais da pessoa
idosa. Já Ednei Silva, também profissional de Serviço
Social que atua no Centro de Referência em
Assistência Social (Cras) do Anil falou sobre a atuação
do órgão e sobre os muitos idosos que procuram o
serviço por não saberem onde devem efetivar a prova
de vida.

"Se o idoso não comparece ao banco, o INSS precisa
ser comunicado. A partir daí, os diversos órgãos da
rede de apoio ao idoso que atuam em campo podem
avaliar o que está acontecendo com essa pessoa, que
pode estar sem condições de locomoção ou mesmo
sofrendo maus-tratos. Precisamos analisar a questão
de uma maneira mais ampla", explicou Augusto
Cutrim. O relatório final do comitê deve ser
apresentado em até 60 dias.
Site: https://omaranhense.com/sao-luis-reuniao-discutealternativas-para-a-prova-de-vida-de-idosos-junto-aoinss/

A chefe da Defensoria Pública da União no Maranhão,
Lorena Falcão, ressaltou que o problema discutido é
uma realidade e que os instrumentos apresentados
para tentar solucioná-lo não têm sido adequados para
resolvê-lo. A defensora afirmou que abrirá um
procedimento administrativo no âmbito da DPU para
verificar as demandas e tentar solucioná-las tanto no
âmbito extrajudicial quanto com a possível proposição
de ações judiciais.
O defensor público estadual Cosmo Sobral, integrante
do Grupo Especial de Defesa da Pessoa Idosa)
destacou que a prioridade das ações precisa ser a
garantia da continuidade dos benefícios para os
idosos. Ele lembrou, ainda, que o próprio Estatuto do
Idoso prevê a ida do agente público ao idoso que tem
dificuldade de locomoção.
ENCAMINHAMENTOS
Ao final da reunião, o promotor de justiça Augusto
Cutrim propôs a constituição de um Comitê
envolvendo todas as instituições participantes para
buscar solucionar os problemas enfrentados por
idosos com mais de 80 anos e dificuldades de
locomoção no que diz respeito à prova de vida. A ideia
é evitar a suspensão da concessão de benefícios e o
diálogo entre as instituições irá definir como esse
objetivo pode ser alcançado.
"Precisamos de uma solução antes da punição",
explicou o promotor de justiça. A ideia do membro do
Ministério Público do Maranhão é que, por meio do
diálogo entre as instituições, agentes de saúde, Centro
de Referência de Assistência Social (Cras), Defensoria
Pública e Ministério Público possam contribuir nesse
processo de prova de vida dos idosos, com
instrumentos fornecidos pelo INSS.
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Câmara de Imperatriz e Ministério Público
assinam Termo de Ajustamento de Conduta
construído em harmonia entre os poderes
O promotor de justiça Sandro Bíscaro, do Ministério
Público do Estado do Maranhão, esteve na Câmara
Municipal de Imperatriz nesta quinta-feira, 19, para
realizar a assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) que irá direcionar o processo de
reestruturação administrativa da Casa Legislativa. A
assinatura ocorreu com a presença da maioria dos
parlamentares, fortalecendo a união dos pares em
buscar de solucionar a questão de disparidade dos
servidores da Câmara Municipal.

que puderam ser adequados na tratativa.

O objetivo do TAC é sanar as irregularidades
praticadas em gestões anteriores identificadas pela
Promotoria de Justiça e, que ao perceber as boas
intenções dos parlamentares em corrigir as situações,
buscou celebrar o presente compromisso de
ajustamento de conduta respeitando a harmonia e
independência entre os poderes.

TAC

"Observamos que algumas medidas precisavam ser
tomadas e dentro daquelas situações em que é
possível a intervenção do Ministério Público, nós
estamos intervindo" , explicou o promotor.
Ao pontuar as questões que estão sendo levantadas
pelo MP, foi evidenciado a necessidade de resolver a
disparidade entre o número de servidores
comissionados e efetivos, além da redução do número
de cargos de assessores comunitários parlamentares
e estabelecer critérios para a nomeação.
"Parabenizo a coragem dos vereadores, pois é uma
medida impopular. Tratar de uma reforma
administrativa vai machucar, afinal estamos cortando
na própria carne. Mas acredito que a sociedade vai
sair satisfeita e feliz ao observar que todos os seus
vereadores enfrentaram essa questão que precisava
ser enfrentada" , complementou o promotor Sandro
Bíscaro que reforçou a mão amiga do MP para
trabalhar em conjunto com os parlamentares neste
cenário.

"Gratidão é o que define o momento. A Câmara
precisa ser a solução para a sociedade e não um
problema. Precisamos fazer o dever de casa, para
podermos ter a dignidade de olhar para a população
seguros que estamos cumprindo com o que se espera
de nós. Estamos tratando dentro do diálogo para
termos uma Câmara altiva, representativa e
harmônica" , disse Alberto.

Entre as obrigações impostas pelo TAC está a criação,
no prazo de 10 dias, de uma Comissão para
elaboração do projeto de lei que irá alterar as normas
ou revogar as vigentes para adequação de acordo
com os parâmetros constitucionais do quadro funcional
da Câmara, resolvendo as questões de
desproporcionalidade entre comissionados e efetivos.
Diversos critérios para a nomeação dos cargos
comissionados foram apontados, também, como
obrigações a serem cumpridas pela Câmara Municipal,
como requisitos de escolaridade para todos os cargos,
assim como, uma descrição do grau de complexidade
das funções. Gratificações por merecimento, assim
como, auxílio saúde também foram questões
pontuadas para adequação, bem como a providencia
no prazo de 30 (trinta) dias, da utilização de sistema
de registro de ponto eletrônico por todos os servidores
da casa.
Por Karoline Tragante
Foto: Fábio Barbosa
Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/08/22/camara-deimperatriz-e-ministerio-publico-assinam-termo-deajustamento-de-conduta-construido-em-harmonia-entreos-poderes/

Em nome de todos os vereadores presentes, o
presidente da Câmara, Alberto Sousa, agradeceu a
Promotoria de Justiça pelo trabalho incansável para a
realização da construção de um TAC condizente com
as peculiaridades que o serviço parlamentar possui e
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MPMA recomenda que diretora não proíba
estudantes de assistirem aulas por não terem
sapato preto.
Em Recomendação emitida nesta sexta-feira, 20, o
Ministério Público do Maranhão questionou a atitude
da diretora da Escola Ezequiel Garcia, Clean Gomes
Costa das Chagas, que está impedindo alunos de
assistirem às aulas por não usarem sapato preto.
O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira
recomendou à diretora que se abstenha de impedir o
acesso dos alunos que não estejam usando o
uniforme escolar, sem prejuízo de, eventualmente,
tomar outras medidas disciplinares proporcionais ao
descumprimento das normas escolares.

consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral do adolescente.
"As normas regimentais escolares são
hierarquicamente inferiores à legislação constitucional
e infraconstitucional", afirmou, na Recomendação,
Tiago Quintanilha.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
Site: https://blogdoclaudiomendes.com.br/mpmarecomenda-que-diretora-nao-proiba-estudantes-deassistirem-aulas-por-nao-terem-sapato-preto/

No documento, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, da qual Cidelândia é termo judiciário,
destaca que, ao responder às informações
requisitadas pelo MPMA, a diretora não negou a
conduta de mandar os alunos sem sapato preto de
volta para casa.
Embora tenha acertado previamente com os pais e
responsáveis os detalhes da padronização do
uniforme escolar, também foi combinado que os
estudantes poderiam ir para a escola mesmo se não
tivessem o uniforme completo. Porém, ao chegarem
na escola, eram mandados de volta para casa.
O representante do Ministério Público, na
Recomendação, destacou que não há plena dignidade
sem educação e o art. 205 da Constituição Federal
estabelece que "a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que "o ensino será ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola".
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece que a criança e o adolescente
têm direito à dignidade e ao respeito como pessoas
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais, e o direito ao respeito
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Estado é condenado a construir delegacia em
Alto Alegre do Maranhão
Leonardo

OMISSÃO DO ESTADO
Uma sentença proferida pelo Judiciário em São
Mateus confirma decisão liminar e condena o Estado
do Maranhão a construir o prédio sede da Delegacia
de Polícia de Alto Alegre do Maranhão no terreno
doado pelo referido município ou em outro terreno
próprio, no prazo de 120 dias.
Trata-se de Ação Civil Pública que tem como réu o
Estado do Maranhão, na qual o Ministério Público
alega que as condições estruturais da delegacia do
termo judiciário de Alto Alegre do Maranhão são
péssimas e que, por causa disso, já expediu diversos
comunicados à Secretaria de Estado de Segurança
Pública relatando a situação, bem como, solicitando a
lotação de um delegado de polícia de carreira naquele
município.
A ação relata, ainda, que o município de Alto Alegre do
Maranhão informou que doou ao Estado do Maranhão
um terreno de 3.360 km² para que fosse construída
uma Delegacia de Polícia Civil naquela localidade. Ao
final, o MP pediu pela condenação do Estado do
Maranhão na obrigação de fazer consistente na
construção da Delegacia de Polícia Civil no município
de Alto Alegre do Maranhão, no terreno que foi doado
pelo município, bem como, na reestruturação do
quadro funcional, lotando um delegado de polícia de
carreira e pelo menos dois agentes de investigação da
polícia civil, equipando aquele órgão com mais uma
viatura.
"O princípio da separação dos poderes implica em
controle e limitação de poder, eis que estabelece
repartição de competências, funções e atribuições,
competindo a cada ente, precipuamente, a execução
de determinada função estatal (.) Porém, a
independência entre os poderes não é absoluta, eis
que há interferências que visam ao estabelecimento
de um sistema de freios e contrapesos que possibilita
o controle mútuo entre os Poderes da República,
sempre que um deles atuar em desconformidade da lei
(.) Destarte, junto ao princípio da separação dos
poderes, vigora também o princípio da harmonia entre
os mesmos, a possibilitar o referido controle, conforme
preconizado no art. 2º da Magna Carta de 1988, de
forma a evitar o arbítrio, o desmando e a omissão de
outro poder", fundamenta o juiz Raphael de Jesus
Serra Amorim.

Para ele, percebe-se que o Estado do Maranhão se
omite quanto à reforma da delegacia do município de
Alto Alegre do Maranhão, ou até mesmo a construção
de uma nova delegacia no terreno que já foi doado
pela municipalidade, bem como, na disponibilização
àquela unidade do quantitativo mínimo de servidores
adequado para um satisfatório exercício de suas
atribuições.
"As provas juntadas ao processo pelo MP evidenciam
uma situação marcada pelo completo descaso do
requerido para a delegacia de polícia civil do município
de Alto Alegre do Maranhão (.) A ausência de
providências por parte do Estado do Maranhão, as
quais, sequer foram rebatidas a contento, limitando-se
aquele ente a ofertar alegações genéricas de ausência
de recursos financeiros, restaram incontroversas",
esclarece.
E frisa: "Em complemento a este quadro de profundo
descaso, insta ressaltar que a liminar proferida na data
de 20 de maio de 2020 até o presente momento
continua sendo descumprida (.) Tal como já decidido
reiteradamente pelos tribunais pátrios, a simples
alegação da reserva do possível não pode ser utilizada
pelos entes públicos como respaldo para toda e
qualquer demanda pleiteada em seu desfavor,
notadamente quando não traz aos autos provas
objetivas de suas alegações (.) A utilização de uma
teoria desenvolvida na Alemanha, sem as devidas
adequações à realidade brasileira, representaria negar
todo e qualquer direito assegurado pela nossa ordem
jurídica, levando em conta que maioria esmagadora
daqueles direitos não foram implementados sequer em
grau mínimo de satisfatoriedade (.) Desta forma, o
princípio da reserva do possível não pode ser oposto a
um outro princípio igualmente aplicável à situação em
julgamento, qual seja, princípio do mínimo existencial".
De acordo com a sentença, o judiciário sustenta que o
procedimento criminal é fundamental à segurança
pública, materializado no eficiente desempenho das
atividades policiais repressivas e preventivas,
autêntico direito individual e social, que abrange um
estabelecimento adequado para que os agentes de
segurança pública possam exercer suas atividades.
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Igualmente, há o direito fundamental de integridade
física e moral dos presos, que exige um ambiente
adequado dotado de infraestrutura básica. "Assim,
restando comprovada a omissão estatal na defesa dos
direitos fundamentais de matriz constitucional, cabe ao
Poder Judiciário garantir a sua concretização,
compelindo o Estado a sair de sua inércia", informa a
sentença.
Além de construir a delegacia, deverá o Estado
promover a lotação de um delegado titular e mais dois
agentes de investigação da Polícia Civil no quadro
funcional, no prazo de 90 (noventa dias). Deverá, por
fim, equipar a Delegacia de Polícia de Alto Alegre do
Maranhão com mais uma viatura, no prazo de 30
(trinta) dias. "Mantenho a multa diária tal como
estabelecida na liminar para o caso de
descumprimento da determinação judicial, no valor de
R$ 1.000,00 limitada ao valor total a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), sem prejuízo de posterior
modificação de valor e periodicidade', finaliza o juiz,
observando que a sentença está sujeita a reexame
necessário.
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/estado-econdenado-a-construir-delegacia-em-alto-alegre-domaranhao/
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Moradores da Praia do Olho d'Água querem
livre acesso para seus veículos
LUCIENE VIEIRA

No meio do caminho, há duas ruas:a Luís Regino de
Carvalho e a Domingos Rodrigues, que foram
bloqueadas, exatamente nos pontos perpendiculares
das vias à extensão de areia da Praia do Olho d'Água.
As obstruções, feitas pelacolocação de manilhas de
concreto e a construção de uma vala, impediam
moradores da Avenida Atlântica, que fica à beira do
mar, de chegarem, no conforto de seus veículos, às
suas casas. Isto significa que cada residente da praia
seria "obrigado" a deixar seu carro ou motocicleta
possivelmente em uma das duas ruas, e seguir a pé
para seu imóvel, independentemente do horário do dia
ou da noite, forçando-o a uma caminhada de
aproximadamente 500 metros. A situação revoltou os
moradores, que reivindicam o livre acesso de seus
transportes particulares, pela orla.
Tudo começou a partir de uma ação civil pública
movida pelo Ministério Público Federal, na Justiça
Federal, pedindo a proibição do tráfego de veículos
automotivos nas praias de São Luís. O juiz federal
Ricardo Felipe Rodrigues Macieira deferiu o pedido do
Ministério Público Federal, e sentenciou a Prefeitura
de São Luís. Felipe Rodrigues abriu exceções apenas
para carros e motocicletas que prestam serviços
públicos, como as atividades de limpeza e
conservação das praias, além das patrulhas policiais e
do Corpo de Bombeiros. E, quanto aos moradores da
beira da praia do Olho d'Água? Nada, referente a eles,
é relatado na sentença do juiz federal.
A sentença é de março de 2015. Ela coloca a
Prefeitura de São Luís na obrigação de disciplinar o
trânsito de veículos nas praias, e não impedir o
acesso, também por veículos, dos moradores.
SMTT NÃO FEZ CADASTRAMENTO SOLICITADO
PELA JÚSTIÇA Já em uma decisão interlocutória,
assinada no dia 20 de abril de 2012 (três anos antes
da sentença) pelo juiz Felipe Rodrigues, o magistrado
intima a Prefeitura a promover o controle da entrada
de veículos às praias, inclusive, mediante
cadastramento a ser efetivado "exofficio" (como está
no documento) pela Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte (SMTT), para "franquear-lhes acesso às
residências". Ou seja, há quase dez anos, a decisão
interlocutória do juiz Felipe Rodrigues já orientava o
cadastramento estritamente aos moradores de beiras

de praias, que demonstrassem a inexistência de
alternativa de acesso à rua. Quase uma década de se
passou, e a SMTT nunca fez o cadastramento.
Em outro trecho da decisão interlocutória, o juiz federal
fez a seguinte deliberação: "Poderá o réu (referindo-se
à Prefeitura de São Luís), para cumprimento das
medidas determinadas, promover a identificação e o
cadastramento dessas pessoas e de seus respectivos
veículos".
Apenas na última segunda-feira (16), é que a SMTT
sinalizou a possibilidade do cadastramento. Neste dia,
o secretário Cláudio Ribeiro teria visitado a
comunidade. "Cláudio Ribeiro informou que vai asfaltar
a Rua Luís Regino de Carvalho, e nos permitirá usá-la
para termos acesso às nossas casas", disse o
morador Lucas Batista Oliveira.
MORADORES PROCURARAM O DEPUTADO
YGLÉSIO MOISÉS Devido à vala construída na Rua
Luís Regino de Carvalhoe as manilhas colocadas na
Rua Domingos Rodrigues, mulheres com crianças
pequenas, idosos e comerciantes teriam passado a
carregar peso, no trajeto a pé, cerca de 500 metros.
Devido aos transtornos, Lucas Batista Oliveira, que
mora na Avenida Atlântica há 27 anos, disse que
partiu dele a decisão de procurar o deputado estadual
Yglésio Moisés, na tentativa de que algo fosse feito,
em relação ao desbloqueio das vias.
"Procurei o deputado, pois precisávamos de alguém
com destaque no cenário político estadual, capaz de
nos ajudar a resolver esta situação. Na sexta-feira
(13), Yglésio enviou sua equipe de assessores para
produzirem vídeos dos locais bloqueados. No sábado
(14), o parlamentar veio já com um trator para
desobstruir os pontos de acessos à praia. Não
aguentávamos mais a situação de termos que deixar
nossos carros ruas distantes das nossas casas, e nos
arriscarmos durante o trajeto feito a pé, sendo que,
sequer, iluminação pública existe, no período da
noite", declarou Lucas Batista.
EMBATE ENTRE YGLÉSIO E CLÁUDIO GUIMARÃES
Procurado pelo Jornal Pequeno, o deputado Yglésio
Moisés confirmou que foi acionado pelos moradores
da Praia do Olho d'Água. No sábado (14), Yglésio e
sua equipe conseguiram aterrar a vala da Rua Luís
Regino de Carvalho, com o uso de trator. É por esta
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via que, atualmente, os moradores têm feito o caminho
em seus carros para suas casas, com uma permissão
temporária da SMTT. Inclusive, na rua, das 8h às 18h,
ficaria durante a semana uma viatura do órgão, com
três agentes de trânsito.
Após concluir o aterro da vala, Yglésio e sua equipe
teriam seguido para o ponto onde estão as manilhas, a
intenção era removêlas, e assim reabrir acesso da
comunidade à Avenida Atlântica. Teria sido neste
momento que o titular da 24ª Promotoria de Justiça
Especializada, o 2º promotor de Controle Externo da
Atividade Policial Cláudio Alberto Gabriel Guimarães
entrou em cena, chegando ao local, sentando no tubo
de concreto, e afirmando que estava lá para assegurar
respeito a uma ordem judicial.
Houve um embate entre o promotor de Justiça e o
deputado estadual. Em vídeos produzidos por
celulares, que circularam nas redes sociais, Yglésio
aparece aconselhando os moradores da comunidade a
não se intimidarem com o promotor. "Não tenham
medo dele não. Ele é só um promotor. Esse sujeito
aqui não é dono da praia", afirmou o parlamentar.
Cláudio Guimarães aparece em vídeos em conversa
com alguns cidadãos para justificar a sua postura na
ocasião. No fim das contas, as manilhas não foram
retiradas.
Moradores e o deputado Yglésio acusaram Cláudio
Guimarães de ter cavado a vala e ter colocado uma
das planilhas na Rua Domingos Rodrigues, seria
justamente o tubo de concreto no qual o promotor de
Justiça aparece sentado, nos vídeos que circularam
nas redes sociais.

O promotor de Justiça solicita que as informações
sobre as providências adotadas pela SMTT doravante
deverão ser enviadas, tão logo sejam realizadas, à 24ª
Promotoria de Justiça Especializada, localizada na
Avenida Professor Carlos Cunha, S/N, Calhau.
Já Yglésio informou que a sentença contra a Prefeitura
de São Luís foi extinta com resolução de mérito.
"Desde 2015, na última decisão, colocaram o
Município de São Luís para disciplinar o trânsito e não
impedir o acesso dos moradores. Em oito anos de
mandato de Edivaldo Holanda Júnior, isso não foi feito.
Até o momento, Eduardo Braide, que é o atual
prefeito, também não fez. Foi preciso nós irmos lá, ter
essa repercussão toda para resolver esse problema e
fazer com que a SMTT enviasse equipes para
controlar o acesso", destacou Yglésio.
O deputado estadual declarou que o papel à frente de
um mandato é o de trabalhar pela manutenção dos
direitos da população. "Toda e qualquer atitude que
prejudique direitos fundamentais previsto na
Constituição Federal não passarão por nós sem que
algo seja feito.
Seguiremos trabalhado pelo direito das pessoas e que
abusos de autoridade não ocorram mais, ainda mais
por existir maus agentes públicos no comando de
órgãos que deveriam proteger as pessoas", concluiu
Yglésio Moisés.

Ao ser procurado pelo JP, o promotor de Justiça se
pronunciou. "As manilhas foram colocadas pela SMTT
em razão da ordem judicial. Eu expedi recomendação,
pedindo o cumprimento da sentença. Qualquer
informação diferente, não tem respaldo legal nem
documental", declarou Cláudio Guimarães.
No dia 20 de maio de 2021, por meio da 24ª
Promotoria de Justiça Especializada, o 2º promotor de
Controle Externo da Atividade Policial Cláudio Alberto
Gabriel Guimarãesenviou um documento à SMTT,
com recomendações referentes ao disciplinamento do
trânsito na praia do Olho d'Água.
Em resumo, no texto de recomendações, o promotor
de Justiça pede que sejam envidados esforços, por
parte da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes, no sentido de fazer cumprir a decisão da
justiça federal, a fim de proibir o acesso de veículos à
Praia do Olho d'Água, por meio de todas as medidas
administrativas cabíveis para efetivar a proibição de
acesso.
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