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MPMA é contra a suspensão da renovação
da frota de ônibus
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O Ministério Público do Maranhão (MPMA) emitiu
parecer contrário ao pedido de suspensão da
renovação da frota de ônibus da capital maranhense
feito em Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato
das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros
de São Luís junto à Vara dos Direitos Difusos de São
Luís. Assinou a manifestação ministerial a promotora
de justiça Lítia Cavalcanti, titular da 10a Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa do Consumidor da
Capital. O pedido do sindicato prevê a suspensão da
obrigatoriedade de os consórcios do serviço de
transporte urbano de passageiros promoverem a
renovação dos veículos com mais de 10 anos (até
dezembro de 2022) e dos veículos equipados com ar-
condicionado (até dezembro de 2023).

Para o MPMA, a solicitação afeta diretamente a
qualidade da frota dos ônibus coletivos de São Luís,
comprometendo inclusive a circulação dos veículos de
passageiros equipados com ar-condicionado. "É
inconcebível a pretensão do sindicato de suspender a
renovação da frota de ônibus com mais de 10 anos e
de veículos equipados com ar-condicionado,
constituindo inegável retrocesso social, na medida em
que esse direito do usuário é resultante de uma longa
demanda judicial iniciada por este órgão ministerial no
ano de 2010, em que se postulou judicialmente pela
realização de procedimento licitatório destinado à
concessão das linhas do sistema de transporte urbano
da Capital", disse a promotora de justiça Lítia
Cavalcanti. "Portanto, depois de tanto esforço para
conseguirmos garantir um transporte mais digno aos
usuários, querem retroceder. Não podemos permitir
que a população perca direitos já adquiridos",
completou.

Cronograma

Ajuizada contra o Município de São Luís, a ação do
sindicato obteve inicialmente decisão liminar favorável.
A entidade argumentou que a pandemia de Covid-19
acarretou uma queda significativa de usuários no
sistema de transporte coletivo de São Luís, com a
consequente diminuição de arrecadação.

A decisão determinou que o Município de São Luís se
abstivesse da exigência da renovação da frota,
permitindo a operação de ônibus fabricados em 2010 e
2011, incluindo os veículos que já sofreram baixa e
exclusão do sistema, enquanto perdurar o estado de

emergência, referente à pandemia, de que trata a Lei
n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

O sindicato apontou que a utilização de veículos
climatizados aumenta, aproximadamente, em R$ 50
mil o custo de cada veículo a ser inserido no sistema
de transporte.

Contra a decisão, a Prefeitura de São Luís recorreu,
interpondo agravo de instrumento, cujo efeito
suspensivo à liminar foi concedido pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão. O Município sustentou a
aplicação do princípio da vinculação ao edital e
inal terabi l idade das cláusulas dos contratos
administrativos; a inexistência de desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato e o dever de
prestação do serviço adequado. Por sua vez, o
sindicato ofereceu réplica à contestação.

Improcedência

No parecer, o Ministério Público se manifesta pelo
julgamento antecipado de mérito, no sentido da total
improcedência da demanda apresentada pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de
Passageiros. "Acrescenta-se a todos os argumentos
expendidos, o fato de residirmos em uma cidade que
possui uma temperatura média que varia de 25 a
33°C. Portanto, a exigência do edital de concessão da
inserção no sistema de novos ônibus equipados com
ar-condicionado não se trata de luxo, mas sim uma
garantia mínima de conforto aos cidadãos nos seus
deslocamentos diários, concretizando o princípio da
dignidade da pessoa humana", afirmou a promotora de
justiça Lítia Cavalcanti.

A representante do Ministério Público do Maranhão
também declarou que a queda na receita do serviço,
em decorrência da pandemia de Covid-19, é uma
situação temporária que não tem força para promover
uma alteração do contrato administrativo de forma tão
contundente, a ponto de contrariar o interesse público
e desconsiderar os dispositivos legais que regem o
setor. "De igual modo, não se vislumbra a necessidade
na medida pleiteada, pois o objetivo almejado pode ser
obtido por outras vias de modo menos oneroso ao
usuár io .  Não se ver i f ica ,  de toda sor te ,  a
proporcionalidade em sentido estrito, pois as
desvantagens a serem suportadas pelos usuários do
serviço superam as vantagens a serem obtidas com os
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pedidos formulados pelo autor", completou Lítia
Cavalcanti.

É inconcebível a pretensão do sindicato de suspender
a renovação da frota de ônibus com mais de 10 anos e
de veículos equipados com ar-condicionado

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.485.orig.pdf
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MPMA discute cooperação institucional com
a Perícia Oficial do Maranhão
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Na manhã desta terça-feira, 28, na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério Público
do Maranhão se reuniu com representantes dos
órgãos que formam a Perícia Oficial de Natureza
Criminal do Estado do Maranhão para tratar da
cooperação técnica e entre as duas instituições.

A reunião foi aberta pelo procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e contou com a presença do perito
geral da Perícia Oficial do Maranhão, Miguel Alves da
Silva Neto. Coordenou o encontro o diretor da
Secretaria para Assuntos Institucionais, promotor de
justiça José Márcio Maia Alves.

"Essa reunião é muito importante para ajustarmos a
cooperação institucional do nosso trabalho visando ao
cumprimento dos prazos e à solução precisa das
investigações criminais", ressaltou o chefe do MPMA,
Eduardo Nicolau.

Um dos principais temas tratados foi a garantia do
acesso pelos promotores de justiça da área criminal
aos laudos periciais, por meio dos sistemas Galileu e
Sigma, usados pelos peritos. Sobre o assunto, ficou
decidida a assinatura de um Termo de Cooperação
Técnica entre o MP e a Perícia Oficial Criminal depois
que o sistema Galileu estiver implantado em todos os
órgãos que formam a Perícia. A previsão é que o
referido sistema esteja em pleno funcionamento até a
primeira quinzena do próximo mês de dezembro.

Também foi levantada a necessidade urgente da
promoção de concurso público para peritos oficiais de
natureza cr iminal ,  com áreas de graduação
específicas, para possibilitar a expansão da perícia,
principalmente no interior do estado. Mas a demanda
depende do orçamento estadual.

Sobre o assunto, foi informado que o último concurso
para o cargo permanece em vigor, existindo nove
aprovados aptos  a  serem nomeados.  Uma
Recomendação deverá ser encaminhada ao Governo
do Estado para a nomeação dos aprovados e para a
abertura de um novo concurso.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

29-09-2021/
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Ministério Público participa da reunião da
Rede Amiga de Amparo ao Idoso
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Foi realizada nesta terça-feira, 28, no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça, a primeira reunião da
Rede Amiga de Amparo ao Idoso no Município de São
Luís, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso (CMDI). O objetivo do encontro foi
reconhecer a atuação das diversas instituições
públicas e privadas que atuam em defesa dos idosos e
dar efetividade à rede de proteção.

Durante a solenidade o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e o titular da 1a Promotoria de
Justiça de Defesa do Idoso de São Luís, José Augusto
Cutrim Gomes, foram homenageados pelo conselho.

Nicolau recebeu uma moção de aplausos e
reconhecimento e Cutr im um cert i f icado de
reconhecimento, pela contribuição de ambos na
garantia dos direitos da pessoa idosa. Eles receberam
a condecoração das mãos da vice-prefeita de São
Luís, Esmênia Miranda, e da presidente do CMDI,
Débora Jatahy. Também foram homenageadas outras
pessoas que se destacam na luta pela defesa e
proteção dos idosos.

A Rede Amiga de Amparo ao Idoso, que foi criada por
meio da Lei n° 4.589/06, visa congregar todas as
organizações governamentais e não governamentais
que tenham entre seus objetivos a garantia dos
direitos, a proteção e o amparo ao idoso, incluindo
aquelas que trabalham na área de saúde, educação,
lazer, trabalho, assistência social e garantia de direito.

Ao agradecer a homenagem, Eduardo Nicolau
declarou que o Ministério Público, dentro do seu
leque de atribuições, tem a atuação na defesa dos
direitos das pessoas idosas como uma de suas
priorida-des."É importantíssimo cuidar das pessoas,
principalmente daqueles que vieram antes da gente,
que cuidaram de nós, transmitiram suas experiências
de vida e que agora precisam de cuidados. O
Ministério Público estará sempre de portas abertas
para todos que se dedicam à causa dos idosos",
informou.

Durante a reunião, o procurador-geral anunciou a
doação de três veículos usados para o trabalho das
en t idades  de  p ro teção  aos  idosos .  Serão
contemplados o Solar  do Outono,  Asi lo  de
Mendic idade e o Lar  Dom Calábr ia.

MESA DE ABERTURA Na abertura dos trabalhos da
reunião, além do procurador-geral, da vice-prefeita de
São Luís e da presidente do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso, estiveram presentes a secretária
municipal de Criança e Assistência Social, Rosângela
Bertoldo, a subpro-curadora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite, o presidente
do Conselho Estadual do Idoso, Glécio Leite.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

29-09-2021/

4

http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-29-09-2021/
http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-29-09-2021/


Médico é investigado no MA
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» DARCIANNE DIOGO

O médico radiologista Thiago Zacariotto Lima Alves,
de 41 anos, foi intimado a comparecer a 1ª Delegacia
de Polícia (Asa Sul) para prestar esclarecimentos
depois de sacar uma arma e ameaçar o dono e os
funcionários de uma pizzaria na 205 Sul, no domingo.
O homem teria se descontrolado com a demora na
entrega de uma pizza, solicitada por um aplicativo, e
foi ao estabelecimento com uma arma, que não teve a
origem esclarecida até o momento. O proprietário da
pizzaria registrou um boletim de ocorrência na 1ª
Delegacia de Polícia (Asa Sul), mas Thiago ainda não
compareceu à polícia e sua defesa também não se
manifestou.

Descrito como um homem simpático e tranquilo pelos
vizinhos, essa não foi a faceta demonstrada pelo
médico no incidente. Em entrevista ao Correio, o
empresário ameaçado contou que o cliente havia
esquecido de atualizar o endereço de entrega no
aplicativo, com isso o pedido não tinha chegado. A
reportagem apurou que o médico havia se mudado
para um novo endereço, na 112 Sul, há três dias da
data do ocorrido.

Improbidade

Não é a primeira vez que o profissional de saúde é
investigado pela justiça. O Correio revelou que, em
2016, o Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA) solicitou a condenação de Thiago pelo crime
de improbidade administrativa. Em 2013 e 2014,
quando ocupava a função de secretário Municipal de
Saúde de Santa Inês (MA), na administração de seu
pai José de Ribamar Costa, que era prefeito da
cidade, eles teriam contratado servidores sem
concurso público, fora dos casos previstos em lei. Uma
odontóloga, que era funcionária da administração teria
colaborado com os atos. Na justificativa do MP, os
envolvidos ofenderam o princípio de moralidade
administrativa, "na medida que não coadunam com os
fundamentos éticos da boa administração". A sentença
ainda não foi definida pela Justiça. O Ministério
Públ ico  ped iu  a  condenação dos t rês  por
improbidade administrat iva .

O Correio também noticiou que o profissional de saúde
contratou mais de R$ 1,2 milhões em serviços sem
licitação no período em que foi secretário no
Maranhão. Outra denúncia do MPMA detalha quais
foram os serviços contratados, como a locação de um
imóvel na Rua das Laranjeiras, avaliado em R$

42.500,  o  ar rendamento das ins ta lações e
equipamentos do Hospital Municipal Tomás Martins
(R$ 658.680), serviços de assessoria contábil (R$ 147
mil), serviços médicos de ortopedia (R$ 34.450),
aquisição de confecção de materiais impressos
gráficos (R$ 72.150), além de outros serviços médicos
prestados em densi tometr ia ,  tomograf ias e
mamografias, que totalizaram um gasto de mais de R$
117 mil.

Ameaça

Além dos imbróglios administrativos, em 2015, ele foi
acusado de intimidação pela mãe da namorada. Em
outubro daquele ano, ela procurou a Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e relatou
que foi ameaçada e xingada por Thiago, depois que a
filha o levou para morar na residência da família, no
Lago Sul, sem a mãe saber. Ao se posicionar de
maneira contrária a situação, a vítima afirmou que ele
teria desferido palavras intimidatórias e ameaçadoras.
"Eu faço luta marcial [...]. Bando de gays e cachorros.
Vocês têm de construir uma casa aqui para mim!",
disparou o acusado. A filha da vítima teria presenciado
toda a situação e não não reagiu. Em outro dia, em
que a mulher proibiu o médico de entrar na casa, a
filha teria agredido a mãe com tapas e murros. A
idosa, de 67 anos, chegou a pedir na delegacia as
medidas protetivas com urgência.

Agora, a polícia do DF investiga ia agressão do
médico na pizzaria. Vídeos mostram o momento em
que ele tira a arma da cintura e coloca sobre o balcão.
Nervoso, Thiago chegou ao estabelecimento aos
gritos, como detalha o proprietário. "Ele disse que não
aceitaria e, mesmo lá, no estabelecimento, exigiu que
o lanche fosse entregue na casa dele. Eu tentei
amenizar a situação, coloquei os funcionários para
fazer as duas pizzas imediatamente, mas não foi o
suficiente", contou.

Quando o médico saiu da pizzaria os funcionários
foram alertados pelo dono de que, caso ele
retornasse, era preciso acionar a Polícia Militar. O
médico voltou minutos depois, ainda mais irritado. O
empresário conta que conseguiu convencer o médico
a levar as pizzas e, por fim, ele teria pedido desculpas.
A PM chegou, mas o homem havia ido embora.
Segundo o delegado adjunto da 1ª DP, Maurício
Iacozzilli, as investigações seguem em andamento.

O Correio entrou em contato com o médico e esteve
no prédio onde ele mora com a mulher. Porém, ele
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não estava em casa e não atendeu ou respondeu às
mensagens enviadas pela reportagem. O espaço
permanece aberto para manifestações.
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Mesmo intimado por ameaças em pizzaria,
médico ainda não compareceu à delegacia
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Darcianne Diogo

O médico radiologista Thiago Zacariotto Lima Alves,
41 anos, foi intimado a comparecer à 1ª Delegacia de
Polícia (Asa Sul) para prestar esclarecimentos depois
de sacar uma arma e ameaçar o dono e os
funcionários de uma pizzaria na 205 Sul , no domingo
(26/9). O homem teria se descontrolado com a demora
na entrega de uma pizza, solicitada por um aplicativo,
e foi ao estabelecimento com uma arma, que não teve
a origem esclarecida até o momento. O proprietário da
pizzaria registrou um boletim de ocorrência na 1ª
Delegacia de Polícia (Asa Sul), mas Thiago ainda não
compareceu à polícia, e sua defesa também não se
manifestou.

Descrito como um homem simpático e tranquilo pelos
vizinhos, essa não foi a faceta demonstrada pelo
médico no incidente. Em entrevista ao Correio , o
empresário ameaçado contou que o cliente havia
esquecido de atualizar o endereço de entrega no
aplicativo, com isso o pedido não tinha chegado. A
reportagem apurou que o médico havia se mudado
para um novo endereço, na 112 Sul, três dias antes da
data do ocorrido.

Improbidade

Não é a primeira vez que o profissional de saúde é
investigado. O Correio revelou que, em 2016, o
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA)
solicitou a condenação de Thiago pelo crime de
improbidade administrativa. Em 2013 e 2014,
quando ocupava a função de secretário Municipal de
Saúde de Santa Inês (MA), na administração de seu
pai José de Ribamar Costa , que era prefeito da
cidade, eles teriam contratado servidores sem
concurso público, fora dos casos previstos em lei. Uma
odontóloga, que era funcionária da administração teria
colaborado com os atos. Na justificativa do MP, os
envolvidos ofenderam o princípio de moralidade
administrativa, "na medida que não coadunam com os
fundamentos éticos da boa administração". A sentença
ainda não foi definida pela Justiça. O Ministério
Públ ico  ped iu  a  condenação dos t rês  por
improbidade administrat iva .

O Correio também noticiou que o profissional de saúde
teria contratado mais de R$ 1,2 milhão em serviços
sem licitação no período em que foi secretário no

Maranhão. Outra denúncia do MPMA detalha quais
foram os serviços contratados, como a locação de um
imóvel na Rua das Laranjeiras, avaliado em R$
42.500,  o  ar rendamento das ins ta lações e
equipamentos do Hospital Municipal Tomás Martins
(R$ 658.680), serviços de assessoria contábil (R$ 147
mil), serviços médicos de ortopedia (R$ 34.450),
aquisição de confecção de materiais impressos
gráficos (R$ 72.150), além de outros serviços médicos
prestados em densi tometr ia ,  tomograf ias e
mamografias, que totalizaram um gasto de mais de R$
117 mil.

Ameaça

Além dos imbróglios administrativos, em 2015, ele foi
acusado de intimidação pela mãe da namorada. Em
outubro daquele ano, ela procurou a Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e relatou
que foi ameaçada e xingada por Thiago, depois que a
filha o levou para morar na residência da família, no
Lago Sul, sem a mãe saber. Ao se posicionar de
maneira contrária a situação, a vítima afirmou que ele
teria desferido palavras intimidatórias e ameaçadoras.
"Eu faço luta marcial (...). Bando de gays e cachorros.
Vocês têm de construir uma casa aqui para mim!",
disparou o acusado. A filha da vítima teria presenciado
toda a situação e não não reagiu. Em outro dia, em
que a mulher proibiu o médico de entrar na casa, a
filha teria agredido a mãe com tapas e murros. A
idosa, de 67 anos, chegou a pedir na delegacia as
medidas protetivas com urgência.

Agora, a polícia do DF investiga a agressão do médico
na pizzaria. Vídeos mostram o momento em que ele
tira a arma da cintura e coloca sobre o balcão.
Nervoso, Thiago chegou ao estabelecimento aos
gritos, como detalha o proprietário. "Ele disse que não
aceitaria e, mesmo lá, no estabelecimento, exigiu que
o lanche fosse entregue na casa dele. Eu tentei
amenizar a situação, coloquei os funcionários para
fazer as duas pizzas imediatamente, mas não foi o
suficiente", contou.

Quando o médico saiu da pizzaria os funcionários
foram alertados pelo dono de que, caso ele
retornasse, era preciso acionar a Polícia Militar. O
médico voltou minutos depois, ainda mais irritado. O
empresário conta que conseguiu convencer o médico
a levar as pizzas e, por fim, ele teria pedido desculpas.
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A PM chegou, mas o homem havia ido embora.
Segundo o delegado adjunto da 1ª DP, Maurício
Iacozzilli, as investigações seguem em andamento.

O Correio entrou em contato com o médico e esteve
no prédio onde ele mora com a mulher. Porém, ele
não estava em casa e não atendeu ou respondeu às
mensagens enviadas pela reportagem. O espaço
permanece aberto para manifestações.

Site: http://www.correiobraziliense.com.br/cidades-

df/2021/09/4952302-medico-e-investigado-no-ma.html
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Médico que ameaçou dono de pizzaria com
arma no DF é ex-secretário de Saúde de

Santa Inês
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BRASÍLIA - O médico que ameaçou o dono de uma
pizzaria de Brasília com uma arma, durante uma
discussão por conta da demora em uma entrega, em
vídeo que teve ampla repercussão nas redes sociais,
foi identificado como Thiago Zacariotto Lima Alves,
que é ex-secretário de Saúde da cidade de Santa Inês,
a 250km de São Luís, e responde a processos
judiciais por improbidade administrativa.

O caso aconteceu na noite de domingo (26), na Asa
Sul: um vídeo, gravado por câmeras de segurança da
pizzaria, mostra que Thiago Zacariotto guardava uma
arma dentro da calça, depois puxou o objeto, colocou
em cima do balcão e, em seguida, ficou com ele em
punho.

De acordo com informações policiais, Thiago
Zacariotto pediu duas pizzas por meio de um
aplicativo, e esteve no local duas vezes para discutir.
Primeiro, ele queria que o lanche fosse entregue em
outro endereço, que não o cadastrado no aplicativo. O
dono da pizzaria afirmou que se ofereceu para fazer
as pizzas e entregar para o homem, para que ele
levasse, mas, segundo o empresário, Thiago se
recusou. Foi quando eu vi a intransigência dele. Ele
não topou levar as pizzas que ele comprou. Ele queria
que eu fizesse as pizzas e mandasse pro endereço
dele, apesar de ele estar na loja , disse.

Ainda de acordo com o proprietário, Thiago Zacariotto
disse que estava esperando a pizza em casa, gritou o
endereço e foi embora. Uma hora depois, ele retornou
ao local, reclamando que o lanche não tinha sido
entregue. Desta vez, sacou a arma e ameaçou o dono
da pizzaria, aparentando estar nervoso. O empresário
então passou a conversar com o médico, tentando
acalmá-lo.

Ele já botou a arma na bancada e falou assim: Agora
eu quero ver você fazer minha pizza . Eu falei: Meu
senhor, eu nunca me neguei a fazer a sua pizza . De
repente, eu pergunto o nome dele, a profissão dele. E
ele me fala que é médico radiologista, que lida com
muito estresse no dia a dia dele e que é o jeito dele de
resolver as coisas. É o jeito particular dele, que ele é
nervoso, que ele é estressado e que é como ele
resolve as coisas , contou o dono da pizzaria.

A Polícia Militar foi acionada, mas, quando a equipe
chegou ao local, Thiago Zacariotto tinha ido embora no
próprio carro. Segundo informações preliminares da
Polícia Civil, ele não tem autorização de posse ou
porte de arma.

A reportagem do g1 Distrito Federal tentou entrar em
contato com Thiago Zacariotto no consultório onde ele
atua, em Brasília, e deixou contatos para que ele
pudesse retornar as ligações. No entanto, não obteve
resposta até a última atualização da reportagem, na
tarde desta terça-feira (28).

Processos

Thiago Zacariotto Lima Alves foi secretário de Saúde
de Santa Inês durante a gestão do pai dele, o ex-
deputado federal Ribamar Alves (MDB), que foi
prefeito do município entre 2013 e 2016. O ex-
secretário responde a pelo menos cinco processos
movidos contra ele pelo Ministério Público do
Maranhão (MP-MA), por improbidade administrativa,
devido a supostas irregularidades em compras e
contratações na gestão.

As ações ainda não foram julgadas, e Thiago
Zacariotto nega irregularidades.
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MPMA emite parecer contrário à suspensão
da renovação da frota de ônibus de São Luís
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Para o MPMA, a solicitação afeta diretamente a
qualidade da frota dos ônibus coletivos da capital.

No dia 24 de setembro, o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) emitiu parecer contrário ao pedido
de suspensão da renovação da frota de ônibus da
capital maranhense feito em Ação Civil Pública
proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte
Coletivo de Passageiros de São Luís junto à Vara dos
Direitos Difusos de São Luís. Assinou a manifestação
ministerial a promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
titular da 10ª Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Consumidor da Capital.

O pedido do sindicato prevê a suspensão da
obrigatoriedade de os consórcios do serviço de
transporte urbano de passageiros promoverem a
renovação dos veículos com mais de 10 anos (até
dezembro de 2022) e dos veículos equipados com ar-
condicionado (até dezembro de 2023).

Para o MPMA, a solicitação afeta diretamente a
qualidade da frota dos ônibus coletivos de São Luís,
comprometendo inclusive a circulação dos veículos de
passageiros equipados com ar-condicionado.

"É inconcebível a pretensão do sindicato de suspender
a renovação da frota de ônibus com mais de 10 anos e
de veículos equipados com ar-condicionado,
constituindo inegável retrocesso social, na medida em
que esse direito do usuário é resultante de uma longa
demanda judicial iniciada por este órgão ministerial no
ano de 2010, em que se postulou judicialmente pela
realização de procedimento licitatório destinado à
concessão das linhas do sistema de transporte urbano
da Capital", disse a promotora de justiça Lítia
Cavalcanti.

"Portanto, depois de tanto esforço para conseguirmos
garantir um transporte mais digno aos usuários,
querem retroceder. Não podemos permitir que a
população perca direitos já adquiridos", completou.

CRONOGRAMA

Ajuizada contra o Município de São Luís, a ação do
sindicato obteve inicialmente decisão liminar favorável.
A entidade argumentou que a pandemia de Covid-19
acarretou uma queda significativa de usuários no
sistema de transporte coletivo de São Luís, com a

consequente diminuição de arrecadação.

A decisão determinou que o Município de São Luís se
abstivesse da exigência da renovação da frota,
permitindo a operação de ônibus fabricados em 2010 e
2011, incluindo os veículos que já sofreram baixa e
exclusão do sistema, enquanto perdurar o estado de
emergência, referente à pandemia, de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

O sindicato apontou que a utilização de veículos
climatizados aumenta, aproximadamente, em R$ 50
mil o custo de cada veículo a ser inserido no sistema
de transporte.

Contra a decisão, a Prefeitura de São Luís recorreu,
interpondo agravo de instrumento, cujo efeito
suspensivo à liminar foi concedido pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão.

O Município sustentou a aplicação do princípio da
vinculação ao edital e inalterabilidade das cláusulas
dos contratos administrativos; a inexistência de
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o
dever de prestação do serviço adequado. Por sua vez,
o sindicato ofereceu réplica à contestação.

IMPROCEDÊNCIA

No parecer, o Ministério Público se manifesta pelo
julgamento antecipado de mérito, no sentido da total
improcedência da demanda apresentada pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de
Passageiros.

"Acrescenta-se a todos os argumentos expendidos, o
fato de residirmos em uma cidade que possui uma
temperatura média que varia de 25 a 33ºC. Portanto, a
exigência do edital de concessão da inserção no
sistema de novos ônibus equipados com ar-
condicionado não se trata de luxo, mas sim uma
garantia mínima de conforto aos cidadãos nos seus
deslocamentos diários, concretizando o princípio da
dignidade da pessoa humana", afirmou a promotora de
justiça Lítia Cavalcanti.

A representante do Ministério Público do Maranhão
também declarou que a queda na receita do serviço,
em decorrência da pandemia de Covid-19, é uma
situação temporária que não tem força para promover
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uma alteração do contrato administrativo de forma tão
contundente, a ponto de contrariar o interesse público
e desconsiderar os dispositivos legais que regem o
setor.

"De igual modo, não se vislumbra a necessidade na
medida pleiteada, pois o objetivo almejado pode ser
obtido por outras vias de modo menos oneroso ao
usuár io .  Não se ver i f ica ,  de toda sor te ,  a
proporcionalidade em sentido estrito, pois as
desvantagens a serem suportadas pelos usuários do
serviço superam as vantagens a serem obtidas com os
pedidos formulados pelo autor", completou Lítia
Cavalcanti.
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Justiça manda prefeitura de Codo suspender
seletivo para gestores de escola
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Daniel Sousa

12 professoras e um 1 professor que se sentiram
lesados na condução de fases do SELETIVO PARA
GESTORES ESCOLARES cujo edital é o número
003/2021-GAB/SEMECTI. Os eleitos, por este seletivo,
governariam as escolas de 2021/2023.

Todos pediram, em sede liminar, para que SUAS
DESCLASSIFICAÇÕES sejam reavaliadas.

A juíza, Dra. Elai la Silva Carvalho, bastante
competente e criteriosa em suas decisões, achou por
bem ouvir primeiro o Ministério Público, dado a
complexidade da causa, para, só então, decidir se
concede ou não a chamada antecipação de tutela
(mais conhecida por popularmente como liminar).

No entanto, resolveu suspender todo o SELETIVO
PARA GESTORES para evitar o 'perigo de dano" e
escreveu mais adiante

"a fim de evitar a finalização do concurso que poderá
ocasionar danos de difícil reparação aos impetrantes e
ao interesse público como um todo"

A magistrada estabeleceu uma multa de mil reais por
dia descumprido, até o montante de R$ 20.000,00
contra o município de Codó.
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EM CAXIAS, POLICIAIS MILITARES
SÃO INVESTIGADOS POR ABUSO DE

AUTORIDADE
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Leandro de Sá

Menu

Policiais militares são alvos de investigação por abuso
de autoridade em Povoado do município de Caxias.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça
Tharles Cunha Rodrigues Alves, t i tular da 4ª
Promotoria de Justiça de Caxias.

Segundo as informações, a apuração preliminar iniciou
a partir da abertura da Notícia de Fato nº 2625-
254/2020, motivada pelo OFÍCIO 238/2020-3DP que
trata sobre possível abuso de autoridade praticado por
policiais militares no povoado Nazaré do Bruno.

Os investigados teriam praticado crimes em função do
ofício.

Após o esgotamento do prazo da NF, o promotor
determinou a conversão em Inquérito Civil para
prosseguir nas investigações e coleta de provas,
inclusive tendo em vista a necessidade de outras
diligências.

Fonte: Neto Ferreira

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log
Respons i vo  po r :  Jocean  Mar t i ns

Site: https://www.blogdodesa.com.br/em-caxias-

policiais-militares-sao-investigados-por-abuso-de-

autoridade/

13

https://www.blogdodesa.com.br/em-caxias-policiais-militares-sao-investigados-por-abuso-de-autoridade/
https://www.blogdodesa.com.br/em-caxias-policiais-militares-sao-investigados-por-abuso-de-autoridade/
https://www.blogdodesa.com.br/em-caxias-policiais-militares-sao-investigados-por-abuso-de-autoridade/


PREFEITA DE PEDREIRAS É
INVESTIGADA POR POSSÍVEIS
CONTRATAÇÕES ILEGAIS DE

FUNCIONÁROS
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A prefeita de Pedreiras, Vanessa Maia, está sendo
investigada em um inquérito que apura verificar a
regularidade de contratação de servidores sem
concurso público no município, com observância à Lei
de Responsabilidade Fiscal, o que em tese pode vir a
caracter izar prát ica de ato de improbidade
administrativa .

A Promotoria de Justiça tomou conhecimento do caso
após denúncia de atraso no salário de servidores
públ icos municipais,  e que culminou com o
ajuizamento de Ação Civil Pública, sobre extenso
número de servidores contratados pela prefeitura, à
luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Ministério Público pediu que a prefeita informe a
quantidade de cargos vagos no município, documento
contábil que faça prova do quanto a prefeitura gasta
com pessoal, e, em especial, com contratados, e, por
fim, documento contábil que faça prova de que a
realização de concurso público importará em aumento
de despesa.

Fonte: Werbeth Saraiva
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Osmar propõe audiência para discutir direito
da pessoa com deficiência no transporte

público
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Gláucio Ericeira

A Câmara Municipal de São Luís vai discutir em
audiência pública possíveis alterações na Lei
Municipal do Passe Livre, no que tange ao direito de ir
e vir da pessoa com deficiência.

A proposta de discussão, de autoria do presidente da
Casa, vereador Osmar Filho (PDT), foi aprovada por
unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira
(28).

De acordo com o vereador, a proposição teve origem
em comunicação feita pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Luís
(COMDEF), informando ter recebido inúmeras
denúncias de pessoas com deficiência e seus
familiares, que tiveram, de maneira arbitrária, seus
cartões de gratuidade de transporte bloqueados.

"Além deste fato, pelo ofício que recebemos, o
COMDEF verificou que diversos dispositivos da Lei do
Passe Livre precisam ser al terados para se
adequarem ao disposto na legislação nacional",
pontuou o vereador.

A proposta vai ao encontro de uma iniciativa da
Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias
Extraordinária da Pessoa com Deficiência (Semeped)
e de Trânsito e Transportes (SMTT), que no início do
mês de agosto se reuniram com representantes do
COMDEF e Coordenação do Fórum Metropolitano das
Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia
para tratar sobre o sistema de gratuidade no
transporte público do Município.

Na oportunidade foram discutidas propostas de
soluções para problemas identificados no sistema de
transporte municipal, como funcionamento correto do
elevador para pessoas com deficiência.
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Osmar Filho propõe audiência para discutir
direito da pessoa com deficiência no

transporte público
 

SUÊLDA SANTOS / SÃO LUÍS / MA. Qua, 29 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Suêlda Santos

A Câmara Municipal de São Luís vai discutir em
audiência pública possíveis alterações na Lei
Municipal do Passe Livre, no que tange ao direito de ir
e vir da pessoa com deficiência. A proposta de
discussão, de autoria do presidente da Câmara
Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), foi
aprovada por unanimidade na sessão ordinária de
terça-feira (28).

De acordo com o vereador, a proposição teve origem
em comunicação feita pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Luís
(COMDEF), informando ter recebido inúmeras
denúncias de pessoas com deficiência e seus
familiares, que tiveram, de maneira arbitrária, seus
cartões de gratuidade de transporte bloqueados.

"Além deste fato, pelo ofício que recebemos, o
COMDEF verificou que diversos dispositivos da Lei do
Passe Livre precisam ser al terados para se
adequarem ao disposto na legislação nacional" ,
pontuou o vereador.

A proposta vai ao encontro de uma iniciativa da
Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias
Extraordinária da Pessoa com Deficiência (Semeped)
e de Trânsito e Transportes (SMTT), que no início do
mês de agosto se reuniram com representantes do
COMDEF e Coordenação do Fórum Metropolitano das
Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia
para tratar sobre o sistema de gratuidade no
transporte público do Município.

Na oportunidade foram discutidas propostas de
soluções para problemas identificados no sistema de
transporte municipal, como funcionamento correto do
elevador para pessoas com deficiência.
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Acordo garante ingresso de pessoas com
deficiência nos cargos de oficiais da PM e

Corpo de Bombeiros
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O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
da Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo
Martins, homologou acordo firmado entre o Ministério
Público e o Estado do Maranhão, que garante o
direito de ingresso de pessoas com deficiência nos
cargos de oficiais da Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros.  A audiência de conci l iação, por
videoconferência, presidida pelo magistrado, ocorreu
durante toda a manhã dessa segunda-feira (27).

O Ministério Público alegou que o Estado do
Maranhão, por meio da Polícia Militar (PMMA), tem
descumprido a sentença proferida pelo juiz da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos na medida em que,
embora tenha previsto no edital de seleção para o
Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Universidade
Estadual do Maranhão (Uema) a reserva de 5% das
vagas às pessoas com deficiência (PCD), não houve
efetiva garantia de acesso desses candidatos aos
cargos. De acordo com o órgão ministerial, na etapa
de avaliação médica foram aplicados os mesmos
critérios de avaliação destinados aos candidatos da
ampla concorrência, sendo todos os candidatos PCD
considerados inaptos.

Ainda, segundo o Ministério Público, há adoção de
critérios discriminatórios por parte da PMMA, uma vez
que, no mesmo certame, os candidatos PCD que se
inscreveram para acesso a cargos do Corpo de
Bombeiros Militar (CBMMA) obtiveram aprovação na
avaliação médica.

Conforme o acordo homologado nessa segundafeira
(27) pelo juiz Douglas de Melo Martins, o Comando
Geral da Polícia Militar do Maranhão e Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão, no certame relativo ao
C u r s o  d e  F o r m a ç ã o  d e  O f i c i a i s  ( C F O ) ,
comprometeram-se a realizar testes físicos e exames
médicos adaptados, respeitando cr i tér ios da
razoabilidade a ser definido pelo ente avaliador, nos
termos da jusrisprudência do STF nº ADI6476 (provas
físicas para candidatos com deficiência).

Também ficou acordado entre as partes que o
candidato com deficiência não poderá ser eliminado
nos exames físicos e médicos pela deficiência que o
qualificou a concorrer pelas cotas destinadas a PCD,

dentro dos critérios estabelecidos; e a registrar
fundamentação detalhada dos critérios e motivos da
eliminação de cada candidato avaliado.

Ainda, segundo o acordo, a quantidade de pessoas
com deficiência aprovada não poderá ser inferior ao
percentual de vagas ofertadas para esta cota em um
mesmo certame, salvo na hipótese de não haver mais
candidatos aprovados na respectiva cota.

As eliminações de candidatos PCD que ocorreram
antes da audiência de conciliação realizada nessa
segunda-feira (27) serão reavaliadas pela Junta
Médica,  obedecendo aos termos do acordo
homologado pelo ju iz  Douglas Mart ins.

Também f i cou  acer tado  que ,  em caso  de
descumprimento dos termos do acordo, será
designada audiência de verif icação.

Participaram da audiência de conciliação a promotora
de justiça Ana Teresa Silva de Freitas e a assessora
Roberta Silva Vasconcelos; o procurador do Estado,
Oscar Lafaiete de Albuquerque Lima Filho; o
representante do CPMMA, coronel Anderson
Fernando Holanda Maciel; o subcomandante da
Academia de Bombeiros Militar, capitão Renato
Sousa; o tenentecoronel Marco Aurélio de Jesus Pio
(Departamento Jurídico do CBMMA/SSP) e cap BM
Gilzimary, representando o comandante-geral do
Corpo de Bombeiros.  Presentes também os
representantes do Conselho Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Paulo Carneiro, Maria Dalva
Lessa e Beatriz Carvalho.

Acompanharam a audiência, ainda, candidatos PCD.

O acordo será validado após juntada aos autos da
anuência do governador do Estado do Maranhão, que
deverá ocorrer no prazo de 60 dias.
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MP discute cooperação institucional com a
Perícia Oficial do Maranhão
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Na manhã dessa terça-feira (28), na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério Público
do Maranhão se reuniu com representantes dos
órgãos que formam a Perícia Oficial de Natureza
Criminal do Estado para tratar da cooperação técnica
e entre as duas instituições.

A reunião foi aberta pelo procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e contou com a presença do perito
geral da Perícia Oficial do Maranhão, Miguel Alves da
Silva Neto.

Coordenou o encontro o diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais, promotor de justiça José
Márcio Maia Alves.

"Essa reunião é muito importante para ajustarmos a
cooperação institucional do nosso trabalho visando ao
cumprimento dos prazos e à solução precisa das
investigações criminais", ressaltou o chefe do MPMA,
Eduardo Nicolau.

Um dos principais temas tratados foi a garantia do
acesso pelos promotores de justiça da área criminal
aos laudos periciais, por meio dos sistemas Galileu e
Sigma, usados pelos peritos. Sobre o assunto, ficou
decidida a assinatura de um Termo de Cooperação
Técnica entre o MP e a Perícia Oficial Criminal depois
que o sistema Galileu estiver implantado em todos os
órgãos que formam a Perícia. A previsão é que o
referido sistema esteja em pleno funcionamento até a
primeira quinzena do próximo mês de dezembro.

Também foi levantada a necessidade urgente da
promoção de concurso público para peritos oficiais de
natureza cr iminal ,  com áreas de graduação
específicas, para possibilitar a expansão da perícia,
principalmente no interior do estado. Mas a demanda
depende do orçamento estadual.

Sobre o assunto, foi informado que o último concurso
para o cargo permanece em vigor, existindo nove
aprovados aptos  a  serem nomeados.  Uma
Recomendação deverá ser encaminhada ao Governo
do Estado para a nomeação dos aprovados e para a
abertura de um novo concurso.

A ausência de perícia, especialmente no interior do
estado, tem comprometido as audiências de custódia,
ocasionando a liberação de presos. O problema atinge

igualmente a Casa da Mulher brasileira, em São Luís,
e a Casa da Mulher maranhense, em Imperatriz,
órgãos sem peritos oficiais no momento.

Site: https://cdn-

digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-

72e0c3840cba5439a1fc242c00f275ff.pdf

4

https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-72e0c3840cba5439a1fc242c00f275ff.pdf
https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-72e0c3840cba5439a1fc242c00f275ff.pdf
https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-72e0c3840cba5439a1fc242c00f275ff.pdf


JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Qua, 29 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

5



Ministério Público emite parecer contrário à
suspensão da renovação da frota de ônibus
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No dia 24 de setembro, o Ministério Público do
Maranhão (MPMA) emitiu parecer contrário ao pedido
de suspensão da renovação da frota de ônibus da
capital maranhense feito em Ação Civil Pública
proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte
Coletivo de Passageiros de São Luís junto à Vara dos
Direitos Difusos de São Luís. Assinou a manifestação
ministerial a promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
titular da 10ª Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Consumidor da Capital.

O pedido do sindicato prevê a suspensão da
obrigatoriedade de os consórcios do serviço de
transporte urbano de passageiros promoverem a
renovação dos veículos com mais de 10 anos (até
dezembro de 2022) e dos veículos equipados com
arcondicionado (até dezembro de 2023).

Para o MPMA, a solicitação afeta diretamente a
qualidade da frota dos ônibus coletivos de São Luís,
comprometendo inclusive a circulação dos veículos de
passageiros equipados com ar-condicionado.

"É inconcebível a pretensão do sindicato de suspender
a renovação da frota de ônibus com mais de 10 anos e
de veículos equipados com arcondic ionado,
constituindo inegável retrocesso social, na medida em
que esse direito do usuário é resultante de uma longa
demanda judicial iniciada por este órgão ministerial no
ano de 2010, em que se postulou judicialmente pela
realização de procedimento licitatório destinado à
concessão das linhas do sistema de transporte urbano
da Capital", disse a promotora de justiça Lítia
Cavalcanti.

"Portanto, depois de tanto esforço para conseguirmos
garantir um transporte mais digno aos usuários,
querem retroceder. Não podemos permitir que a
população perca direitos já adquiridos", completou.

CRONOGRAMA Ajuizada contra o Município de São
Luís, a ação do sindicato obteve inicialmente decisão
liminar favorável. A entidade argumentou que a
pandemia de Covid-19 acarretou uma queda
significativa de usuários no sistema de transporte
coletivo de São Luís, com a consequente diminuição
de arrecadação.

A decisão determinou que o Município de São Luís se
abstivesse da exigência da renovação da frota,

permitindo a operação de ônibus fabricados em 2010 e
2011, incluindo os veículos que já sofreram baixa e
exclusão do sistema, enquanto perdurar o estado de
emergência, referente à pandemia, de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

O sindicato apontou que a utilização de veículos
climatizados aumenta, aproximadamente, em R$ 50
mil o custo de cada veículo a ser inserido no sistema
de transporte.

Contra a decisão, a Prefeitura de São Luís recorreu,
interpondo agravo de instrumento, cujo efeito
suspensivo à liminar foi concedido pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão.

O Município sustentou a aplicação do princípio da
vinculação ao edital e inalterabilidade das cláusulas
dos contratos administrativos; a inexistência de
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o
dever de prestação do serviço adequado. Por sua vez,
o sindicato ofereceu réplica à contestação.

IMPROCEDÊNCIA No parecer, o Ministério Público
se manifesta pelo julgamento antecipado de mérito, no
sent ido da total  improcedência da demanda
apresentada pelo Sindicato das Empresas de
Transporte Coletivo de Passageiros.

"Acrescenta-se a todos os argumentos expendidos, o
fato de residirmos em uma cidade que possui uma
temperatura média que varia de 25 a 33ºC. Portanto, a
exigência do edital de concessão da inserção no
sistema de novos ônibus equipados com ar-
condicionado não se trata de luxo, mas sim uma
garantia mínima de conforto aos cidadãos nos seus
deslocamentos diários, concretizando o princípio da
dignidade da pessoa humana", afirmou a promotora de
justiça Lítia Cavalcanti.

A representante do Ministério Público do Maranhão
também declarou que a queda na receita do serviço,
em decorrência da pandemia de Covid-19, é uma
situação temporária que não tem força para promover
uma alteração do contrato administrativo de forma tão
contundente, a ponto de contrariar o interesse público
e desconsiderar os dispositivos legais que regem o
setor.

"De igual modo, não se vislumbra a necessidade na
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medida pleiteada, pois o objetivo almejado pode ser
obtido por outras vias de modo menos oneroso ao
usuár io .  Não se ver i f ica ,  de toda sor te ,  a
proporcionalidade em sentido estrito, pois as
desvantagens a serem suportadas pelos usuários do
serviço superam as vantagens a serem obtidas com os
pedidos formulados pelo autor", completou Lítia
Cavalcanti.
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