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Confirmada sentença que obriga prefeitura de São Luis a resolver
questão da "Praça dos Gatos"

Ao julgar uma apelação proposta pelo Município de São Luís, a desembargadora Maria Francisca Gualberto de
Galiza, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, confirmou, nesta quarta-feira, 30 de junho,
decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que estabeleceu prazo de um ano para que a
Prefeitura resgate, cuide, identifique e busque abrigo e adoção para todos os animais que se encontrem na
chamada “Praça dos Gatos”.

Na decisão, a desembargadora manteve a multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da sentença e
reduziu para R$ 100 mil a condenação por danos morais coletivos aplicada ao Município.

Localizada na Avenida dos Africanos, próximo ao retorno do Bacanga, a chamada Praça dos Gatos concentra
dezenas de felinos abandonados, sobrevivendo de forma precária, sujeitos a doenças, maus tratos e reprodução
descontrolada. Além disso, a aglomeração traz riscos à saúde de humanos e outros animais, além de poluir a
praça.

ACP

Na Ação proposta em 2017, o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, ressaltou que gatos,
assim como cães, são animais de convívio doméstico e humano e não deveriam ser tratados como animais
silvestres. “Esses animais não podem ser submetidos à ausência de abrigo, ao risco de violência ou doenças e
não podem ser abandonados pelo Poder Público, pois aquele habitat não lhes é apropriado”.

Além disso, amontoados e sem cuidados veterinários, podem contrair e espalhar doenças para seres humanos e
outros animais. “O risco da transmissão de zoonoses a outros animais domésticos também deve motivar a
conduta do agente público”, enfatizou.

O promotor de justiça destacou que a proteção aos animais está assegurada pela Constituição Federal. “A
Constituição prevê responsabilidade criminal e administrativa, independentemente de responsabilidade civil,
inclusive por improbidade administrativa ambiental, aos agentes que causarem danos ambientais. Também
protege todo e qualquer animal”, afirmou.
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Confirmada sentença que obriga prefeitura de São Luis a resolver
questão da "Praça dos Gatos"

Ao julgar uma apelação proposta pelo Município de São Luís, a desembargadora Maria Francisca Gualberto de
Galiza, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, confirmou, nesta quarta-feira, 30 de junho,
decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que estabeleceu prazo de um ano para que a
Prefeitura resgate, cuide, identifique e busque abrigo e adoção para todos os animais que se encontrem na
chamada “Praça dos Gatos”.

Na decisão, a desembargadora manteve a multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da sentença e
reduziu para R$ 100 mil a condenação por danos morais coletivos aplicada ao Município.

Localizada na Avenida dos Africanos, próximo ao retorno do Bacanga, a chamada Praça dos Gatos concentra
dezenas de felinos abandonados, sobrevivendo de forma precária, sujeitos a doenças, maus tratos e reprodução
descontrolada. Além disso, a aglomeração traz riscos à saúde de humanos e outros animais, além de poluir a
praça.

ACP

Na Ação proposta em 2017, o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, ressaltou que gatos,
assim como cães, são animais de convívio doméstico e humano e não deveriam ser tratados como animais
silvestres. “Esses animais não podem ser submetidos à ausência de abrigo, ao risco de violência ou doenças e
não podem ser abandonados pelo Poder Público, pois aquele habitat não lhes é apropriado”.

Além disso, amontoados e sem cuidados veterinários, podem contrair e espalhar doenças para seres humanos e
outros animais. “O risco da transmissão de zoonoses a outros animais domésticos também deve motivar a
conduta do agente público”, enfatizou.

O promotor de justiça destacou que a proteção aos animais está assegurada pela Constituição Federal. “A
Constituição prevê responsabilidade criminal e administrativa, independentemente de responsabilidade civil,
inclusive por improbidade administrativa ambiental, aos agentes que causarem danos ambientais. Também
protege todo e qualquer animal”, afirmou.
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão da Comarca de Vargem
Grande contra acusado de divulgar conteúdo sexual

Polícia Civil de Itapecuru-Mirim.
A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da delegacia regional de Itapecuru-Mirim, cumpriu mandado
judicial de prisão preventiva, expedida pelo Juiz da Comarca de Vargem Grande, cuja representação foi oriunda
da Policia Civil de Itapecuru-Mirim, em desfavor de, K.G.S.B., maior de idade, pelo crime descrito no art. 218 -
C, do Código Penal. 

A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (30), em Itapecuru-Mirim. O autor divulgou, desautorizadamente,
vídeo e fotos, com cena de conteúdo sexual da vítima, em redes sociais e aplicativos de mensagens, com a
finalidade de vingança e violência moral, além das ameaças de morte, direcionadas à vítima, inclusive com
exibição de arma de fogo. 

O preso foi levado ao presídio e está à disposição da Justiça.

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar,
por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -,
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que
faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018). Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime
mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).
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Município de Imperatriz tem 180 dias para dar destinação
adequada ao lixo

01/07/2021 00:00:00

 Atendendo a pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Imperatriz, a 2ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca determinou, em sentença proferida no último dia 25, que a prefeitura defina e
aplique a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos produzidos no município.

No mesmo prazo, deverão ser recuperados os danos causados na área conhecida como "lixão de Imperatriz". O
município também foi condenado ao pagamento de R$ 500 mil em indenização por danos morais coletivos. Os
valores deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

Em caso de descumprimento da decisão judicial, foi estabelecida multa mensal de R$ 5 mil, a ser cobrada do
Poder Público municipal e do prefeito de Imperatriz.

A Ação Civil Pública, assinada pelo promotor de Justiça Jadilson Cirqueira de Sousa, requeria que o município
de Imperatriz elaborasse o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, cumprindo o que
estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010).

A legislação previa a elaboração dos Planos Municipais em dois anos a partir de sua publicação, prazo que se
encerrou em agosto de 2012. Em Imperatriz, o Plano só foi apresentado em setembro de 2018 e, mesmo assim,
não foi cumprido. O prazo previsto na lei federal para a efetivação da norma era de quatro anos.

Na sentença, a juíza Denise Pedrosa Torres observa que "o município de Imperatriz não cumpre o previsto na
Lei 12.305/2010, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos, pois mantém a céu aberto lixão municipal,
sem adotar procedimento correto que trate do lixo, além de não implantar o Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos e também não implantou o aterro sanitário".

(Informações do MP-MA)
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Em ofício, OAB-MA cobra do TJMA melhorias na gestão de
precatórios

Publicado em 1 de julho de 2021 às 20:00 | Comentar

Foto Divulgação
Em ação que visa melhorar a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do
Poder Judiciário, a Ordem Maranhense, através da Comissão de Direito dos Credores Públicos, encaminhou
ofício ao Tribunal de Justiça do Maranhão para cobrar a implantação do sistema eletrônico, publicação e
atualização de informações relativas aos aportes financeiros das entidades e entes devedores, além de outras
atribuições do tribunal previstas na Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

“Basta consultar o sítio eletrônico do referido tribunal para constatar que não há o cumprimento integral da
legislação que trata sobre a gestão dos precatórios e seus respectivos procedimentos operacionais. Entretanto,
é necessário darmos oportunidade ao Poder Judiciário para que se manifeste sobre o cenário atual e faça as
adequações legais devidas”, informou o presidente da Comissão, Ricardo Cunha.

Ricardo Cunha ressaltou ainda que a implantação do sistema eletrônico e a transparência no tocante à
publicação dos aportes financeiros das entidades e entes devedores são obrigatoriedade do tribunal, conforme
previsto no art. 5 e art. 82 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, trará facilidade de
acesso às informações aos profissionais que atuam na área de precatórios, inclusive aos credores.

Agora, a OAB/MA aguarda resposta do TJMA para definir os próximos passos. Essa é a primeira ação da
Comissão, após a posse de Ricardo Cunha e André Araújo Sousa, que atua como vice-presidente.

A Comissão de Direito dos Credores Públicos também está analisando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região com o intuito de averiguar a gestão dos precatórios que
tramitam nos respectivos tribunais.
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Cooperativas de saúde são condenadas a indenizar cliente de plano

 

A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão condenou a Unimed do Brasil – Confederação Nacional
das Cooperativas Médicas e a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central para, solidariamente, reativarem
o plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, este último no valor de
R$ 15 mil, a uma beneficiária da Unimed São Luís.

Os desembargadores entenderam que há legitimidade das empresas apelantes para responderem pelos danos e
prejuízos suportados pela autora da ação de obrigação de fazer, que consta como apelada no recurso ajuizado
pelas empresas, em razão dos atos praticados pela Unimed São Luís, que entrou em liquidação sem proceder
com a portabilidade plena dos seus clientes/consumidores para planos de saúde de mesmo valor e com a mesma
qualidade, serviços e área de abrangência.

O entendimento do relator, desembargador José Jorge Figueiredo, foi de que a legitimidade das apelantes está
demonstrada, já que integram o mesmo conglomerado econômico, sendo irrelevante se tratarem de
personalidades jurídicas distintas.

Para o desembargador, houve falha na prestação dos serviços, por deficiência no dever de informação, não
sendo oferecida a portabilidade plena ou a opção de escolher um plano de saúde com cobertura semelhante ao
antigo contrato. Acrescentou que os danos morais se materializam na perspectiva de lesão do direito à saúde.

A Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas alegou sua ilegitimidade passiva,
arguindo que não comercializa planos de saúde no mercado, destacando que não possui nenhuma
responsabilidade civil por qualquer dano que a apelada tenha suportado.

Já a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central também alegou ilegitimidade passiva, argumentando que,
apesar de ter sucedido a Unimed São Luís, trata-se de empresa totalmente diferente, não possuindo nenhuma
responsabilidade sobre os encargos desta última. Afirmou que não possui nenhuma responsabilidade civil para
com a recorrida, por ausência de vínculo.

VOTO

Ao votar, o relator disse que o cerne da questão consistia em avaliar a legitimidade das empresas apelantes
para responderem pelos danos e prejuízos suportados pela autora/apelada, em razão dos atos praticados pela
Unimed São Luís.

O desembargador José Jorge Figueiredo destacou que a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de
serviços de saúde, de um lado, facilita o desenvolvimento da própria atividade por elas desempenhadas, com a
atuação de uma mesma marca e constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas
e confederações, porém, por outro lado, elas assumem o risco da responsabilidade de toda a cadeia de forma



solidária.

O relator entende que elas formam um conglomerado ou grupo econômico, de modo que respondem
conjuntamente pelos ônus de todas as demais integrantes do grupo, sendo irrelevante se as personalidades
jurídicas são distintas.

O magistrado citou entendimento semelhante do Superior Tribunal de Justiça e avaliou os danos sofridos e a
responsabilidade civil das apelantes. Verificou, da análise dos autos, como incontroverso que a apelada era
usuária do plano de saúde Unimed São Luís, que entrou em liquidação extrajudicial, diante do que a Central
Nacional Unimed – Cooperativa Central ofereceu a portabilidade à consumidora.

Todavia, apontou o relator, as condições ofertadas foram diferentes e inferiores ao contrato originário, deixando
a consumidora em excessiva desvantagem, o que não é permitido, nos termos do artigo 6º, III, V e VI do Código
de Defesa do Consumidor. Frisou que o caso envolvendo o encerramento da Unimed São Luís teve grande
repercussão.

Ressaltou que a cliente não teve a informação devida sobre os termos da portabilidade, sendo simplesmente
direcionada para outro plano de cobertura regional, sem que lhe fosse dada a opção de escolher um de
cobertura nacional, dentre os vários que a Central Nacional Unimed possui, conforme colocado no Termo de
Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) firmado.

O relator considerou acertada a sentença da Justiça de 1º grau, ao reconhecer os danos materiais, visto que,
mesmo sem o atendimento da Unimed São Luís, a apelada comprovou que ainda pagou quatro mensalidades.

Além disso, o magistrado afirmou que os danos morais se evidenciaram pela perspectiva de lesão ao direito à
saúde, o que causa angústia, constrangimento e violação aos direitos da personalidade. 

O desembargador José Jorge Figueiredo negou provimento aos recursos das apelantes, mantendo a sentença de
1º grau em todos os seus termos. Os desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho e José Gonçalo de Sousa
Filho acompanharam o voto do relator.
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Cinco testemunhas prestam depoimento no segundo dia de
julgamento de Lucas Porto

Durante esta quinta-feira (01), por volta de 10h teve início o segundo dia de julgamento de Lucas Porto. Foram
ouvidas, cinco testemunhas arroladas no processo, quatro da defesa e uma da acusação.

A primeira a ser ouvida, foi a testemunha de acusação Leila Cortez. A mesma é moradora do prédio, onde
Mariana Costa morava, e foi quem socorreu e levou a vítima ao hospital. Ao ser questionada pelo Ministério
Publico, Leila afirmou que já encontrou Mariana sem vida no apartamento.

O próximo a depor, foi o assistente técnico Felipe André, trazido pela defesa de Lucas. Felipe falou sobre os
dados que constavam no celular de Lucas Porto, depois que ele foi preso. O técnico afirmou que o celular
continuou sendo usado e que mensagens foram recebidas, mesmo o suspeito já estando preso.

A defesa de Lucas Porto, pediu que fosse feita uma nova perícia no celular de Mariana Costa, alegando que
poderia constar algo, que trouxesse a verdade. Entretanto o pedido foi negado. A terceira testemunha a depor,
é o técnico de assistência Ricardo Caires, arrolada pela defesa.

Após o fim do depoimento de Ricardo, o médico psiquiatra Antônio José Essa começa a ser ouvido. O mesmo
teria realizado uma perícia técnica indireta no réu, ou seja sem ser pessoalmente, devido à pandemia. Em
seguida quem dará o depoimento, é a psicóloga Evelyn Ribeiro Lindholm, ela é arrolada à defesa de Lucas e foi
contratada para fazer o perfil e análise psicológica do réu.

A psicóloga precisou mencionar partes do laudo de sanidade mental, que correm em segredo de justiça. E
devido a isso, a sala do júri precisou ser esvaziada. Até a publicação da matéria permaneciam na sala, somente
a defesa do réu, acusação, o juiz e os jurados que poderiam ter acesso ao depoimento da testemunha.
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Neto Evangelista pede justiça no caso de feminicídio de Mariana
Costa

O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) manifestou, nesta quarta-feira (30), durante pronunciamento na
Assembleia Legislativa, apoio ao julgamento e pediu justiça no caso de feminicídio de Mariana Costa, vítima de
feminicídio em 2016.

“Após algumas manobras jurídicas e, por último, o abandono da sessão por parte dos advogados de defesa do
acusado, começou hoje, o julgamento do Tribunal do Júri do feminicídio da Mariana. Esperamos que a justiça de
Deus e a dos homens possa ser feita e o réu seja condenado por este crime brutal ocorrido na cidade de São
Luís”, declarou Neto.

Segundo investigações, a publicitária Mariana Costa foi violentada sexualmente e assassinada por asfixia pelo
empresário Lucas Porto, cunhado da vítima. Preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, desde 2016, pelos
crimes de estupro, homicídio e feminicídio, ele pode ser condenado a até 60 anos de reclusão.
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Neto Evangelista pede justiça no caso de feminicídio de Mariana
Costa

Publicado em julho 1, 2021 por Paulo Roberto
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) manifestou durante pronunciamento na Assembleia Legislativa,
apoio ao julgamento e pediu justiça no caso de feminicídio da publicitária Mariana Costa, assassinada em 2016.

“Após algumas manobras jurídicas e, por último, o abandono da sessão por parte dos advogados de defesa do
acusado, começou hoje o julgamento do Tribunal do Júri do feminicídio da Mariana. Esperamos que a justiça de
Deus e a dos homens possa ser feita e o réu seja condenado por este crime brutal ocorrido em São Luís”,
declarou Neto.

Segundo investigações, a publicitária Mariana Costa foi violentada sexualmente e assassinada por asfixia pelo
empresário Lucas Porto, cunhado da vítima. Preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, desde 2016, pelos
crimes de estupro, homicídio e feminicídio, ele pode ser condenado a até 60 anos de reclusão.
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Escala de Plantão das Promotorias de Justiça e 2º grau - 1° a 08 de
julho de 2021

O Ministério Público do Maranhão informa a escala de plantão das Promotorias de Justiça e do 2º grau no
período de 1° a 08 de julho de 2021.

Nas Promotorias de Justiça da Comarca da Grande Ilha, a promotora de justiça Doracy Moreira Reis Santos é a
plantonista na área cível de 03 a 05 de julho. De 06 a 08 de julho responde pelo plantão o promotor de justiça
Oziel Costa Ferreira Neto.

Na área criminal, de 03 a 05 de julho a plantonista é a promotora de justiça Cristiane Gomes Coelho Maia Lago.
De 06 a 08 de julho responde pelo plantão o promotor de justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca.

Aos sábados, domingos e feriados, o plantão é de 24 horas.

O atendimento acontece na sala das Promotorias de Justiça, que funciona no Fórum Desembargador Sarney
Costa, na Avenida Carlos Cunha. Nos dias úteis, o atendimento é feito das 18h às 8h do dia seguinte.

PLANTÃO 2º GRAU

No plantão dos procuradores de justiça, no período de 1° a 07 de julho, o plantonista é o procurador de justiça
Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.

Os telefones de contato do plantão são: (98) 3227-3222 e (98) 99123-4390.

PLANTÃO REGIONAL – 28 de junho a 04 de julho

Santa Inês – Titular: Marco Antônio Santos Amorim / Substituta: Karina Freitas Chaves

Viana – Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira

Pinheiro – Thiago Lima Aguiar

Chapadinha – Herlane Maria Lima Fernandes

Rosário – Maria do Nascimento Carvalho Serra Lima

Açailândia – Glauce Mara Lima Malheiros



Imperatriz – João Marcelo Moreira Trovão

Balsas – Nilceu Celso Garbim Júnior

São João dos Patos – Ana Virgínia Pinheiro Holanda de Alencar

Presidente Dutra – José Frazão Sá Menezes

Timon – Fernando Antônio Berniz Aragão

Caxias –Valéria Chaib Amorim de Carvalho

Pedreiras – Francisco Jansen Lopes Sales

Bacabal – Henrique Helder de Lima Pinho

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA – INTERIOR DO ESTADO

Nas comarcas do interior do estado, os promotores de justiça abaixo listados responderão pelos plantões nos
seguintes períodos.

Rosário - 29 de junho a 02 de julho – Maria Cristina Lima Lobato Murillo

Bacabal – 28 de junho a 04 de julho – Klycia Luíza Castro de Meneses

Zé Doca – 28 de junho a 04 de julho – Thiago Lima Aguiar

Itapecuru-Mirim - 28 de junho a 04 de julho – Titular: Pablo Bogéa Pereira Santos / Respondendo: Luís
Samarone Batalha Carvalho

Pinheiro – 28 de junho a 04 de julho – Linda Luz Matos Carvalho

Estreito – 28 de junho a 04 de julho – Gabriele Gadelha Barboza de Almeida

Balsas – 28 de junho a 04 de julho – Lindomar Luiz Della Libera

Açailândia - 28 de junho a 04 de julho – Glauce Mara Lima Malheiros

Imperatriz – 28 de junho a 04 de julho – Jadilson Cirqueira de Sousa

Timon – 28 de junho a 04 de julho – Marco Antônio Camardella da Silveira



Santa Inês - 28 de junho a 04 de julho – Moisés Caldeira Brant

Redação: CCOM-MPMA (com informações da Corregedoria-Geral do MPMA)
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Justiça determina que prefeitura de Imperatriz regularize lixão

A decisão judicial atende a Ação proposta pelo Ministério Público do Maranhão.

Justiça determina que prefeitura de Imperatriz regularize lixão
O município também foi condenado ao pagamento de R$ 500 mil em indenização por danos morais coletivos. (
Foto: Simone Oliveira)
IMPERATRIZ - Atendendo a pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Imperatriz, a 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca determinou que a Prefeitura defina e aplique a destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos produzidos no município.

No mesmo prazo, deverão ser recuperados os danos causados na área conhecida como “lixão de Imperatriz”. O
município também foi condenado ao pagamento de R$ 500 mil em indenização por danos morais coletivos. Os
valores deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. Em caso de
descumprimento da decisão judicial, foi estabelecida multa mensal de R$ 5 mil, a ser cobrada do poder público
municipal e do prefeito de Imperatriz.

A Ação Civil Pública, assinada pelo promotor de justiça Jadilson Cirqueira de Sousa, requeria que o Município
de Imperatriz elaborasse o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, cumprindo o que
estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei n° 12.305/2010).

A legislação previa a elaboração dos Planos Municipais em dois anos a partir de sua publicação, prazo que se
encerrou em agosto de 2012. Em Imperatriz, o Plano só foi apresentado em setembro de 2018 e, mesmo assim,
não foi cumprido. O prazo previsto na lei federal para a efetivação da norma era de quatro anos.

Na sentença, a juíza Denise Pedrosa Torres observa que “o Município de Imperatriz não cumpre o previsto na
lei 12.305/2010, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos, pois mantém a céu aberto lixão municipal,
sem adotar procedimento correto que trate do lixo, além de não implantar o Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos e também não implantou o aterro sanitário”.

A decisão é do último dia 25, mas a Prefeitura de Imperatriz disse que ainda não foi intimada, mas assim que
isso acontecer o município vai recorrer. Que a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2014 pelo então promotor do
meio ambiente, e, mesmo o município informando que aguarda a liberação de verba da união para a instalação
do aterro sanitário, a juíza deu essa decisão equivocada, segundo a prefeitura. A prefeitura disse ainda que é
impossível cumprir a decisão judicial em seis meses.
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Central de Inquéritos

Já em funcionamento a Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Ilha de São Luís Desembargador
Raimundo Everton de Paiva, para melhoria da prestação jurisdicional e com o propósito de humanizar o sistema
penal do Maranhão. Em prevenção à Covid-19, todas as audiências estão sendo realizadas de forma virtual por
videoconferência. A Central de Inquéritos é uma unidade do Poder Judiciário que funciona em parceria com o
governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.
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Julgamento de Lucas Porto chega ao 3º dia com novos depoimentos

Sessão do Júri Popular está sendo realizada no Fórum desembargador Sarney Costa, no Calhau; Porto é
acusado de ter violentado sexualmente e assassinado a publicitária Mariana Costa, em novembro de 2016, no
Turu
ISMAEL ARAÚJO / O ESTADO
02/07/2021
Julgamento de Lucas Porto chega ao 3º dia com novos depoimentos
Testemunhas foram ouvidas ontem; julgamento de Porto teve início no dia 30 e prossegue nesta sexta-feira
(Matheus Soares / O Estado)
São Luís - O julgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto já dura três dias e nesta sexta-feira, 2, devem ocorrer
oitivas de novas testemunhas. A sessão do Júri Popular teve início no último dia 30, no Fórum Desembargador
Sarney Costa, no Calhau. Porto está sendo julgado pela acusação de ter violentado sexualmente e assassinado a
publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, então cunhada dele. O crime ocorreu no dia 13
de novembro de 2016, no apartamento da vítima, localizado no bairro Turu.

No total, serão ouvidas 23 testemunhas, entre acusação e defesa, durante o julgamento, que está sendo
presidido pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior. Somente no
primeiro dia de audiência foram ouvidas quatro testemunhas. Ontem, a sessão também foi marcada pelas
oitivas de testemunhas.

A primeira a ser ouvida foi Leila Cortez, que era vizinha de Mariana Costa e, de acordo com a polícia, foi quem
prestou socorro à vítima. Ela afirmou no plenário que levou a publicitária para um hospital, na capital, mas, ela
já estava sem vida. “Encontrei Mariana despida e o nariz dela estava torto e roxo. Ajudei a vestir a vítima, que
estava com o corpo bastante pesado”, declarou Leila Cortez.

Ela também disse que Lucas Porto estava no hospital. “Encontrei com Porto no hospital e voltei para casa com
ele. Durante o percurso de volta ao prédio, ele chegou a errar o caminho, estava nervoso e chegou a pedir água.
Logo após, fiquei sabendo que Porto era um dos suspeitos do crime”, contou a vizinha da vítima.

A outra testemunha ouvida foi Felipe André, que é assistente técnico e foi levado pela defesa de Porto. Ele falou
sobre os dados que constavam no celular do acusado, logo após ter sido preso.

Ainda em seu depoimento, Felipe André declarou que foi contratado pela família do réu para realizar uma
inspeção no celular de Porto e provar que o acusado não tinha nenhuma relação com o assassinato da
publicitária. “Fui contratado pelos familiares do réu para esclarecer que ele não teve nenhuma relação com a
morte da Mariana”, disse. A defesa de Porto pediu uma nova perícia no celular de Mariana Costa e alegou que
poderia constar algo que trouxesse a “verdade”.

O promotor de Justiça Marco Aurélio respondeu que o telefone da vítima já foi periciado e não houve relações
de ligações entre Porto e Marina Costa. “Essa questão já foi submetida a julgamento e o Tribunal de Justiça
disse que a perícia feita anteriormente é suficiente”, afirmou o promotor.

A sessão judicial foi paralisada para que os jurados analisassem a solicitação feita pela defesa de Porto, sobre a



realização de uma nova perícia no celular de Mariana Costa, mas o conselho de sentença não achou necessário.

Também ontem ocorreu a oitiva da testemunha Ricardo Caires, que foi arrolado pela defesa de Porto e é um dos
assistentes técnicos. Ele é especialista em áudio e vídeo e realizou, a pedido da defesa, uma perícia nas câmeras
de segurança onde residia a vítima.

Ricardo Caires mostrou aos jurados o trabalho pericial e afirmou que nenhum dos vídeos tinha delay, mas um
deles apresentou um corte na imagem e mostrou Porto descendo as escadas do prédio de Mariana Costa. Até a
noite de ontem ainda foram ouvidas mais duas testemunhas arroladas pela defesa de Porto.

Uma delas foi Antônio José, médico psiquiatra e a outra testemunha foi a psicóloga Evelyn Ribeiro. Ela tinha
sido a terapeuta do acusado e contatada para fazer o perfil e análise psicológica do réu.

Primeira audiência
O primeiro dia de julgamento foram ouvidas quatro testemunhas. Um dos primeiros a depor foi o médico
psiquiatra do Hospital Nina Rodrigues, Hamilton Raposo. Ele realizou os exames para os laudos de sanidade
mental em Lucas Porto. Por se tratar de uma parte do processo que ocorre em segredo de Justiça, o juiz
solicitou que o público se retirasse da sala. O depoimento do médico durou mais de duas horas.

Também foi ouvida uma segunda testemunha, o médico legista José Wanderley. Ele estava apto a responder
perguntas feitas pelo magistrado, representantes do Ministério Público e advogados de defesa de Porto. Uma
das perguntas ao médico foi feita pelo promotor de Justiça Marco Aurélio, sobre o laudo do corpo de delito feito
na vítima, que havia sido questionado pela defesa de Porto. José Wanderley confirmou a autoria do laudo, feito
no mês de novembro de 2016. Também foram ouvidos o médico João Batista Silva Júnior, que atendeu a vítima
no dia do crime; e o vizinho da vítima, Ivaldo Prado Filho.

Processo
O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 2016 e a denúncia, formulada pelo Ministério Público, foi recebida
pela Justiça no mês de dezembro do mesmo ano. Audiência de instrução ocorreu no dia 16 de março de 2017
para o depoimento das testemunhas, tendo continuidade em 18 de maio de 2017, para o interrogatório do réu.

Na audiência, o juiz Ribamar Goulart Júnior instaurou incidente de insanidade mental arguido pela defesa do
acusado e Porto foi submetido a exame de sanidade mental, no Hospital Nina Rodrigues, localizado no Monte
Castelo. No dia 25 de outubro de 2018 houve mais uma audiência de instrução, no fórum do Calhau, para ouvir
outras testemunhas, inclusive o médico João Batista Silva Júnior, que atendeu a vítima no dia do crime.

Após essa audiência de instrução, o magistrado pronunciou Lucas Porto ao julgamento perante o júri popular. O
juiz negou ao réu o direito de aguardar o recurso em liberdade. O júri foi marcado para o dia 24 de fevereiro
deste ano, mas, foi adiado para o dia 24 de maio devido faltar os laudos das perícias requeridas pela defesa e os
peritos ainda não haviam respondido os quesitos de outro laudo que a defesa apresentou. No dia 24 de maio
não ocorreu o julgamento, porque o advogado de defesa, Ricardo Ponzetto, deixou o plenário e o júri foi
remarcado para o dia 30 de junho deste ano.
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"Praça dos Gatos": TJ manda prefeitura proteger animais

Município tem um ano para resgatar, cuidar, identificar e buscar abrigo e adoção para felinos que ocupam
logradouro público na Av. dos Africanos
02/07/2021
"Praça dos Gatos": TJ manda prefeitura proteger animais
Gatos que ocupam a praça, situada na Avenida dos Africanos, estão sempre vulneráveis a maus tratos (De Jesus
/ O ESTADO)
Ao julgar uma apelação proposta pelo Município de São Luís, a desembargadora Maria Francisca Gualberto de
Galiza, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, confirmou, no último dia 30, decisão da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que estabeleceu prazo de um ano para que a Prefeitura resgate,
cuide, identifique e busque abrigo e adoção para todos os animais que se encontrem na chamada “Praça dos
Gatos”.

Na decisão, a desembargadora manteve a multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da sentença e
reduziu para R$ 100 mil a condenação por danos morais coletivos ao Município.

Localizada na Avenida dos Africanos, próximo ao retorno do Bacanga, a chamada Praça dos Gatos concentra
dezenas de felinos abandonados, sobrevivendo de forma precária, sujeitos a doenças, maus tratos e reprodução
descontrolada. Além disso, a aglomeração traz riscos à saúde de humanos e outros animais, além de poluir a
praça.

ACP

Na Ação proposta em 2017, o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, ressaltou que gatos,
assim como cães, são animais de convívio doméstico e humano e não deveriam ser tratados como animais
silvestres. “Esses animais não podem ser submetidos à ausência de abrigo, ao risco de violência ou doenças e
não podem ser abandonados pelo Poder Público, pois aquele habitat não lhes é apropriado”.

Além disso, amontoados e sem cuidados veterinários, podem contrair e espalhar doenças para seres humanos e
outros animais. “O risco da transmissão de zoonoses a outros animais domésticos também deve motivar a
conduta do agente público”, enfatizou.

O promotor de justiça destacou que a proteção aos animais está assegurada pela Constituição Federal. “A
Constituição prevê responsabilidade criminal e administrativa, independentemente de responsabilidade civil,
inclusive por improbidade administrativa ambiental, aos agentes que causarem danos ambientais. Também
protege todo e qualquer animal”, afirmou.

Crueldade

Em abril de 2019, a matança de felinos na “Praça dos Gatos” chocou a população de São Luís e mobilizou
adeptos da causa animal a buscar proteção para os bichos. Por três dias consecutivos, gatos foram encontrados



mortos no logradouro. O autor parecia cumpri um ritual, já que após matar os animais os colocava enfileirados.
Foi constatado, ainda,. que ele usava um pedaço de pau para aniquilar os bichos.
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"Praça dos Gatos": TJ manda prefeitura proteger animais

Município tem um ano para resgatar, cuidar, identificar e buscar abrigo e adoção para felinos que ocupam
logradouro público na Av. dos Africanos
02/07/2021
"Praça dos Gatos": TJ manda prefeitura proteger animais
Gatos que ocupam a praça, situada na Avenida dos Africanos, estão sempre vulneráveis a maus tratos (De Jesus
/ O ESTADO)
Ao julgar uma apelação proposta pelo Município de São Luís, a desembargadora Maria Francisca Gualberto de
Galiza, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, confirmou, no último dia 30, decisão da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís que estabeleceu prazo de um ano para que a Prefeitura resgate,
cuide, identifique e busque abrigo e adoção para todos os animais que se encontrem na chamada “Praça dos
Gatos”.

Na decisão, a desembargadora manteve a multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da sentença e
reduziu para R$ 100 mil a condenação por danos morais coletivos ao Município.

Localizada na Avenida dos Africanos, próximo ao retorno do Bacanga, a chamada Praça dos Gatos concentra
dezenas de felinos abandonados, sobrevivendo de forma precária, sujeitos a doenças, maus tratos e reprodução
descontrolada. Além disso, a aglomeração traz riscos à saúde de humanos e outros animais, além de poluir a
praça.

ACP

Na Ação proposta em 2017, o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, ressaltou que gatos,
assim como cães, são animais de convívio doméstico e humano e não deveriam ser tratados como animais
silvestres. “Esses animais não podem ser submetidos à ausência de abrigo, ao risco de violência ou doenças e
não podem ser abandonados pelo Poder Público, pois aquele habitat não lhes é apropriado”.

Além disso, amontoados e sem cuidados veterinários, podem contrair e espalhar doenças para seres humanos e
outros animais. “O risco da transmissão de zoonoses a outros animais domésticos também deve motivar a
conduta do agente público”, enfatizou.

O promotor de justiça destacou que a proteção aos animais está assegurada pela Constituição Federal. “A
Constituição prevê responsabilidade criminal e administrativa, independentemente de responsabilidade civil,
inclusive por improbidade administrativa ambiental, aos agentes que causarem danos ambientais. Também
protege todo e qualquer animal”, afirmou.

Crueldade

Em abril de 2019, a matança de felinos na “Praça dos Gatos” chocou a população de São Luís e mobilizou
adeptos da causa animal a buscar proteção para os bichos. Por três dias consecutivos, gatos foram encontrados



mortos no logradouro. O autor parecia cumpri um ritual, já que após matar os animais os colocava enfileirados.
Foi constatado, ainda,. que ele usava um pedaço de pau para aniquilar os bichos.
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DE OLHO

R$ 100 mil é o valor da condenação por danos morais coletivos aplicada ao município de São Luís devido aos
animais na Praça dos Gatos.

Decisão
A desembargadora Maria Francisca de Galiza, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão,
confirmou decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís sobre a Praça dos Gatos.

A decisão estabeleceu prazo de um ano para que a Prefeitura resgate, cuide, identifique e busque abrigo e
adoção para todos os animais que se encontrem no logradouro.
A decisão da magistrada tem relação com apelação da Prefeitura de São Luís, que queria reforma da sentença.

E MAIS

• A ação foi proposta em 2017 pelo promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís.

• Na ação, o promotor disse que gatos, assim como cães, são animais de convívio doméstico e humano e não
deveriam ser tratados como animais silvestres.

• Além disso, Barreto disse que amontoados e sem cuidados veterinários, os animais podem contrair e espalhar
doenças para seres humanos e outros animais.
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DE OLHO

R$ 100 mil é o valor da condenação por danos morais coletivos aplicada ao município de São Luís devido aos
animais na Praça dos Gatos.

Decisão
A desembargadora Maria Francisca de Galiza, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão,
confirmou decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís sobre a Praça dos Gatos.

A decisão estabeleceu prazo de um ano para que a Prefeitura resgate, cuide, identifique e busque abrigo e
adoção para todos os animais que se encontrem no logradouro.
A decisão da magistrada tem relação com apelação da Prefeitura de São Luís, que queria reforma da sentença.

E MAIS

• A ação foi proposta em 2017 pelo promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís.

• Na ação, o promotor disse que gatos, assim como cães, são animais de convívio doméstico e humano e não
deveriam ser tratados como animais silvestres.

• Além disso, Barreto disse que amontoados e sem cuidados veterinários, os animais podem contrair e espalhar
doenças para seres humanos e outros animais.
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Jurados negam pedido da defesa por nova perícia no celular de
Mariana Costa

Os sete jurados, duas mulheres e cinco homens, negaram a solicitação, após reunião de 30 minutos em sala
secreta.

Jurados negaram pedido da defesa de Lucas Porto por nova perícia no celular de Mariana Costa (Foto:
Divulgação)

Na tarde dessa quinta-feira (1º), o advogado de Lucas Porto, Ricardo Ponzetto, solicitou que fosse realizada
uma nova perícia no celular de Mariana Costa, visando, conforme ele, a possibilidade de constar algo que
trouxesse a verdade. O pedido foi feito durante o depoimento da sexta testemunha, o analista de sistemas
Felipe André, assistente técnico trazido pela defesa do réu, que analisou o celular usado por Porto.

“Estou requerendo para que consultem os jurados, ainda que seja por votação secreta, para que eles não
externem sua vontade, se eles desejam a perícia, que tem equipamentos necessários para realizar a quebra da
senha e replicação das mensagens deletadas, e é necessária para conhecimento da verdade”, pontuou
Ponzentto.

Leia mais: Lucas Porto pode pegar pena máxima de 42 anos de prisão

A solicitação foi definida pelo Ministério Público como mais uma manobra para adiar o julgamento. O promotor
Marcos Aurélio explicou que a questão foi submetida a julgamento perante o Tribunal de Justiça, que entendeu
que a perícia realizada já era suficiente.

Após cerca de 30 minutos em uma sala secreta, os sete jurados, duas mulheres e cinco homens, retornaram ao
plenário e por maioria dos votos negaram o pedido de perícia feito pela defesa.

TÉCNICO DISSE NÃO ENCONTRAR NADA QUE INOCENTASSE LUCAS

Durante o testemunho, ao ser questionado pelo promotor Marcos Aurélio, o analista de sistemas Felipe André,
arrolado pela defesa do réu, informou que durante a inspeção feita no aparelho celular de Lucas, não encontrou
nada que o inocentasse.

Ao promotor, ele disse ter sido contratado pela família de Porto para que localizasse algo no celular que
conseguisse provar que o empresário não tinha relação com a morte de Mariana.

MAIS TRÊS TESTEMUNHAS DA DEFESA OUVIDAS

Ainda durante a tarde do segundo dia de julgamento, três testemunhas, que integram os assistentes técnicos da



defesa, foram ouvidas. São elas: o especialista em audiovisual, Ricardo Caires; o médico psiquiatra Antônio José
Eça; e a psicóloga Evelyn Ribeiro Lindholm.

Durante o depoimento desta última, ficaram presentes no auditório somente os advogados de defesa, o
Ministério Público e os assistentes de acusação, juiz e jurados, em razão de partes do conteúdo citado estarem
em segredo Justiça.

A psicóloga, vale destacar, faz o acompanhamento de Lucas Porto desde a época do crime, inclusive com
atendimentos semanais na penitenciária na qual ele está custodiado.

O juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, que preside o júri do acusado Lucas Porto, suspendeu a sessão por
volta das 19h, após o depoimento da nona testemunha. A sessão será retomada nesta sexta-feira (2), às 8h30.

Relembre o caso

Filha do ex-deputado Sarney Neto, Mariana Costa era sobrinha-neta do ex-presidente da República José Sarney,
e foi encontrada morta no apartamento onde morava, no bairro Turu, em São Luís. As investigações da Polícia
Civil apontaram que ela foi estuprada e morta por asfixia.

Lucas Porto foi preso e confessou o crime que teria sido motivado por uma atração que ele sentia por Mariana.
O acusado segue preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde responde pelos crimes de estupro,
homicídio e feminicídio.

Após a morte da publicitária, a família de Mariana Costa criou o projeto ‘Somos Todos Mariana’, que ajuda no
combate ao feminicídio no Maranhão. A iniciativa leva, para bairros e escolas, palestras que alertam sobre a
importância da mobilização contra casos de violência contra mulheres.
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Julgamento de Lucas Porto tem previsão para finalizar hoje

Segue nesta sexta-feira (02) o julgamento do empresário Lucas Porto e a previsão é que seja finalizado hoje.
Nesta quinta-feira (segundo dia), a sessão finalizou as 19h. Até o início do terceiro dia, já foram ouvidas nove
testemunhas e o julgamento tem expectativa de ouvir 23 testemunhas.

Durante esta quinta-feira (01), por volta de 10h teve início o segundo dia de julgamento de Lucas Porto. Foram
ouvidas, cinco testemunhas arroladas no processo, quatro da defesa e uma da acusação.

A primeira a ser ouvida, foi a testemunha de acusação Leila Cortez. A mesma é moradora do prédio, onde
Mariana Costa morava, e foi quem socorreu e levou a vítima ao hospital. Ao ser questionada pelo Ministério
Publico, Leila afirmou que já encontrou Mariana sem vida no apartamento.

O próximo a depor, foi o assistente técnico Felipe André, trazido pela defesa de Lucas. Felipe falou sobre os
dados que constavam no celular de Lucas Porto, depois que ele foi preso. O técnico afirmou que o celular
continuou sendo usado e que mensagens foram recebidas, mesmo o suspeito já estando preso.

A defesa de Lucas Porto, pediu que fosse feita uma nova perícia no celular de Mariana Costa, alegando que
poderia constar algo, que trouxesse a verdade. Entretanto o pedido foi negado. A terceira testemunha a depor,
é o técnico de assistência Ricardo Caires, arrolada pela defesa.

Após o fim do depoimento de Ricardo, o médico psiquiatra Antônio José Essa começa a ser ouvido. O mesmo
teria realizado uma perícia técnica indireta no réu, ou seja sem ser pessoalmente, devido à pandemia. Em
seguida quem dará o depoimento, é a psicóloga Evelyn Ribeiro Lindholm, ela é arrolada à defesa de Lucas e foi
contratada para fazer o perfil e análise psicológica do réu.

A psicóloga precisou mencionar partes do laudo de sanidade mental, que correm em segredo de justiça. E
devido a isso, a sala do júri precisou ser esvaziada. Até a publicação da matéria permaneciam na sala, somente
a defesa do réu, acusação, o juiz e os jurados que poderiam ter acesso ao depoimento da testemunha.
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Proprietários de veículos de alta velocidade desrespeitam lei
ambiental no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Câmara de Vereadores de Santo Amaro do Maranhão aprovou por unanimidade projeto que proíbe os UTVs em
vias públicas da cidade; entre os donos dos carros de elite que circulam pela região está o piloto Nelson Piquet
Jr.

Vídeo da conta do Instagram de Nelson Piquet Jr. mostra veículo UTV descendo duna dos Lençóis Maranhenses
Foto: Reprodução/Instagram
Vídeo da conta do Instagram de Nelson Piquet Jr. mostra veículo UTV descendo duna dos Lençóis Maranhenses
Foto: Reprodução/Instagram
Newsletters
RIO — As dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses andam movimentadas. Proprietários de veículos
ultra-tarefa (os UTVs) sobem e descem os montes de areia e passam por lagoas em alta velocidade, ignorando a
proibição do uso deste tipo de automóvel em áreas de proteção integral. O impacto econômico e ambiental,
além da desordem urbana, preocupa a população de Santo Amaro do Maranhão, um dos cem municípios mais
pobres do país, vizinho da unidade de conservação e quartel-general dos donos dos carros de elite, como o
piloto Nelson Piquet Jr.

Devastação:  Desmatamento aumenta 359% em um ano ao redor de rodovia que leva commodities para portos
no Pará

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro aprovou nesta sexta-feira, por 11 votos a 0, um projeto de lei que
proíbe os UTVs em vias públicas da cidade. A prefeitura entrou com um recurso na última quarta-feira para
derrubar uma liminar, obtida por um grupo de motoristas, que permitiu que os veículos ultra-tarefa já
cadastrados no município continuem circulando. Uma audiência de conciliação será realizada na próxima
terça-feira.

Os motoristas tentaram, em vão, suspender na Justiça uma audiência pública que debateu o tema na semana
passada, alegando, entre outros argumentos, que a medida analisada pelo Legislativo atenta contra os direitos
de circulação e propriedade. Ainda de acordo com eles, a competência para legislar sobre trânsito e transporte
é exclusiva da União, não podendo, portanto, sofrer intervenções do município.

A lista de queixas contra os UTVs é extensa. Seus proprietários, a maioria formada por pessoas de São Luís ou
do Centro-Sul do país com casa de veraneio em Santo Amaro, são acusados de pôr em risco a segurança da
população ao dirigir em alta velocidade no município.

Nas dunas, onde o acesso é vetado ao transporte não credenciado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), ignoram trilhas e podem representar uma ameaça a ecossistemas frágeis, como
restingas e manguezais.

Modelo preferido custa 30 vezes o PIB per capita da cidade
Os opositores dos UTVs estão cientes que contrariam o interesse da elite. O modelo preferido dos motoristas, o
Can-Am Maverick X3, custa aproximadamente R$ 125 mil, quantia 30 vezes maior do que o PIB per capita de



Santo Amaro — que, em 2018, data do levantamento mais recente do IBGE, era de R$ 5.062.

Lençóis Maranhenses: parque nacional tem 155 mil hectares e abriga ecossistemas frágeis, como a restinga e o
manguezal; lagoas se formam entre as dunas no período de chuvas Foto: Elisa Martins
Lençóis Maranhenses: parque nacional tem 155 mil hectares e abriga ecossistemas frágeis, como a restinga e o
manguezal; lagoas se formam entre as dunas no período de chuvas Foto: Elisa Martins
Trata-se de uma cidade “jovem” — emancipou-se de Primeira Cruz (MA) em 1994 — e que ainda tenta adequar
sua infraestrutura ao boom de turistas, atraídos pela proximidade dos Lençóis. A chegada de empresários de
alto poder aquisitivo e a especulação imobiliária vieram na esteira de uma obra que, quatro anos atrás, asfaltou
os 36 Km que separavam Santo Amaro e a rodovia MA-402. Antes, a viagem era feita pela areia e demorava três
horas de carro ou trator. Seus 16 mil moradores receberam, no ano passado, cerca de 70 mil turistas.

Matteo Soussinr Pereira, presidente do Conselho Municipal de Turismo, destaca que, para atender à população
que vive em áreas mais isoladas, o município tem leis que flexibilizam a circulação de veículos de habitantes da
cidade em uma área de dunas de aproximadamente 35 km² fora do parque nacional. Como muitos motoristas de
UTVs são proprietários de casas ou terrenos em Santo Amaro, têm direito a um selo de morador, que lhes
permite trafegar por esta zona.

Recorde de queimadas: Amazônia tem maior número de focos de calor em junho nos últimos 14 anos

— Mas os empresários estão se aproveitando que têm selo de morador para comercializar seus veículos para
passeios pelas dunas — explica Pereira. — É um embate entre o ecoturismo, que é realizado por mais de 250
automóveis credenciados em Santo Amaro, e o turismo de aventura dos UTVs, que está interessado apenas na
adrenalina, e que, do modo como é usado, pode atingir refúgios de animais nas dunas e nas lagoas.

Segundo Jackson de Souza, secretário municipal de Turismo, é comum ver grupos transportados em UTVs
levando bebidas alcoólicas e animais domésticos ao parque, o que é proibido por lei.

— A população começou a se revoltar, porque os operadores de turismo pagam uma taxa para trabalhar no
setor e sabem que podem ser multados e até perder a licença se cometerem estas infrações — revela. — Sinto
como se estivéssemos na época da colonização, em que as pessoas ganhavam a confiança dos outros e aos
poucos tomavam posse. Não tenho nada contra empresários, mas eles é que devem se adequar a nós, e não o
contrário. Os UTVs não trazem benefício ao turismo sustentável, nossa fonte de renda.

Continue lendo
em: https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente/proprietarios-de-veiculos-de-alta-velocidade-desrespeita
m-lei-ambiental-no-parque-nacional-dos-lencois-maranhenses-25086771
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Está em funcionamento a Central de Inquéritos e Custódia da
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Já está em funcionamento, desde segunda-feira (21), a Central de Inquéritos e Custodia da Comarca da Ilha de
São Luís Desembargador Raimundo Everton de Paiva, para melhoria da prestação jurisdicional e com o
propósito de humanizar o sistema penal do Estado. Em prevenção à Covid-19, todas as audiências estão sendo
realizadas de forma virtual por videoconferência. 

A Central de Inquéritos é uma Unidade do Poder Judiciário do Maranhão, que funciona em parceria com o
Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

"O preso, agora, não é logo encaminhado para a triagem; ele vai para a carceragem da Central de Inquéritos. E
isso diminui os custos ao Estado e dá celeridade, já que diversos serviços atinentes ao tratamento do preso
custodiado estão, agora, reunidos no mesmo espaço", explica o secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Murilo Andrade. 

A Central de Inquéritos e Custódia processa os inquéritos policiais da Comarca da Ilha de São Luís, decidindo
seus incidentes e medidas cautelares. O local reúne todos os serviços inerentes à audiência de custódia, com
carceragem e salas para representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Secretaria Judicial, gabinetes, audiências, equipe multidisciplinar, serviços sociais, entre outros. 

O novo sistema evita que os autuados em flagrante adentrem ao Centro de Observação Criminológica e Triagem
de São Luís (COCTS) do Complexo São Luís e tenham contato com outros internos. Além disso, otimiza e
garante celeridade no processo de julgamento. 

Na audiência de custódia, o preso em flagrante é ouvido por um juiz, na presença do Ministério Público,
Defensoria Pública ou o advogado, com o objetivo de analisar se a prisão em flagrante foi legal ou não. A
decisão do juiz, que poderá decidir pela manutenção da prisão ou aplicar medida diversa da detenção deve ser
realizada em até 24 horas.

Para instalação da Central de Inquéritos, internos do sistema prisional trabalharam nas obras de reforma que
incluem pintura, instalação elétrica e hidráulica, retelhamento, pavimentação, além da produção de todo o
mobiliário.

A reforma do prédio e fabricação de móveis do prédio de 31 salas contou com o trabalho de 80 internos do
sistema prisional. 

SERVIÇO



Endereço: O novo prédio da Central de Inquérito e Custódia de São Luís fica localizado na Avenida dos
Franceses, no bairro Outeiro da Cruz. 
Contato: Para atendimento, a Central de Inquéritos possui o telefone de plantão (98) 98 9 9144-8933.
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Cooperativas de saúde são condenadas a indenizar cliente de plano
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A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão condenou a Unimed do Brasil  - Confederação Nacional
das Cooperativas Médicas e a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central para, solidariamente, reativarem
o plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, este último no valor de
R$ 15 mil, a uma beneficiária da Unimed São Luís.

Os desembargadores entenderam que há legitimidade das empresas apelantes para responderem pelos danos e
prejuízos suportados pela autora da ação de obrigação de fazer, que consta como apelada no recurso ajuizado
pelas empresas, em razão dos atos praticados pela Unimed São Luís, que entrou em liquidação sem proceder
com a portabilidade plena dos seus clientes/consumidores para planos de saúde de mesmo valor e com a mesma
qualidade, serviços e área de abrangência.

O entendimento do relator, desembargador José Jorge Figueiredo, foi de que a legitimidade das apelantes está
demonstrada, já que integram o mesmo conglomerado econômico, sendo irrelevante se tratarem de
personalidades jurídicas distintas.

Para o desembargador, houve falha na prestação dos serviços, por deficiência no dever de informação, não
sendo oferecida a portabilidade plena ou a opção de escolher um plano de saúde com cobertura semelhante ao
antigo contrato. Acrescentou que os danos morais se materializam na perspectiva de lesão do direito à saúde.

A Unimed do Brasil  - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas alegou sua ilegitimidade passiva,
arguindo que não comercializa planos de saúde no mercado, destacando que não possui nenhuma
responsabilidade civil por qualquer dano que a apelada tenha suportado.

Já a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central também alegou ilegitimidade passiva, argumentando que,
apesar de ter sucedido a Unimed São Luís, trata-se de empresa totalmente diferente, não possuindo nenhuma
responsabilidade sobre os encargos desta última. Afirmou que não possui nenhuma responsabilidade civil para
com a recorrida, por ausência de vínculo.

VOTO

Ao votar, o relator disse que o cerne da questão consistia em avaliar a legitimidade das empresas apelantes
para responderem pelos danos e prejuízos suportados pela autora/apelada, em razão dos atos praticados pela
Unimed São Luís.

O desembargador José Jorge Figueiredo destacou que a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de
serviços de saúde, de um lado, facilita o desenvolvimento da própria atividade por elas desempenhadas, com a
atuação de uma mesma marca e constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas
e confederações, porém, por outro lado, elas assumem o risco da responsabilidade de toda a cadeia de forma



solidária.

O relator entende que elas formam um conglomerado ou grupo econômico, de modo que respondem
conjuntamente pelos ônus de todas as demais integrantes do grupo, sendo irrelevante se as personalidades
jurídicas são distintas.

Continue lendo em: 
https://omaranhense.com/cooperativas-de-saude-sao-condenadas-a-indenizar-cliente-de-plano/

https://omaranhense.com/cooperativas-de-saude-sao-condenadas-a-indenizar-cliente-de-plano/


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
02/07/2021 - SITE O MARANHENSE 
POSITIVA
Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo é aprovado

Pag.: 23

Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo é aprovado

02/07/2021 04:03:00

Em reunião, foi aprovado o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo (PEASE) pelos membros do Conselho
Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/MA). O plano abrangerá um período de 10 anos e foi
construído com várias entidades da sociedade civil e do poder público, além da contribuição dos próprios
adolescentes, a partir de oficinas sobre o PEASE.

O plano tem como objetivo instrumentalizar e orientar o processo de gestão e implementação do Sistema
Estadual de Atendimento Socioeducativo no estado do Maranhão no período de 2021 - 2030, por meio da
articulação intersetorial com as demais políticas públicas e instâncias da sociedade civil, favorecendo a
(re)inserção familiar e comunitária, o protagonismo, a autonomia e a participação cidadã dos adolescentes e
jovens atendidas/os pelos programas de execução de medidas socioeducativas privativas e restritivas de
liberdade e em meio aberto.

A presidente da Funac e do CEDCA, Sorimar Sabóia, informa que o Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo (PEASE) é baseado em quatro eixos: Gestão do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE); qualificação do atendimento socioeducativo no Maranhão; qualificação dos sistemas
de segurança e de justiça para efetivação do SINASE no Maranhão e participação e autonomia das/os
adolescentes, o que reafirma o compromisso do Estado do Maranhão em efetivar e qualificar o SINASE no
âmbito estadual. 

"O PEASE é o documento que planeja as ações e acompanha pelo menos três ciclos do Plano Plurianual (PPA), é
um marco inicial para que os atores do sistema de controle tenham um instrumento de monitoramento e
acompanhamento de toda a política desejada para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, tanto
em meio aberto, quanto meio fechado", explica Sabóia.

"O Conselho deu um grande avanço, pois há mais de uma década o plano estava desatualizado no âmbito do
CEDCA e para a sua aprovação teve o empenho da Comissão de Políticas Públicas e Garantias de Direitos do
CEDCA, também de todos os atores que envolvemos nesse processo de elaboração, principalmente da Funac,
que protagonizou a sistematização e coordenação das informações. A Funac cumpriu duplamente a sua função",
complementa Sorimar Sabóia. 

De acordo com a secretaria adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Margarete Cutrim, a
Sedes coordena, assessora e presta apoio técnico e financeiro aos municípios que executam as medidas
socioeducativas em meio aberto, em conformidade com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). "As
medidas em meio aberto são executadas pelo Município por meio da Secretaria de Assistência Social e seus
equipamentos públicos. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), executa o Serviço
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), e devem priorizar o caráter
excepcional das medidas restritivas e privativas de direito", pontua.

"A elaboração do Plano Estadual de forma intersetorial é uma importante estratégia para uma intervenção mais
qualificada, tendo em vista o acompanhamento e atendimento integral do adolescente envolvido com ato



infracional para que, de fato, ele reveja suas atitudes diante da vida e refaça seu projeto de vida. As políticas
públicas se complementam nessa missão a partir do planejamento conjunto", declara Margarete Cutrim.

O evento contou com a participação de 180 pessoas e contribuição de vários profissionais atores do sistema de
garantia de direitos na condução e facilitação, co-facilitação e relatoria dos eixos do Plano, como a Secretaria
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Funac, Sedes, 2ª Vara da Infância e
Juventude, 32ª Promotoria, CAOP, dentre outros. Foram inscritos 212 pessoas pela plataforma digital de
participação popular do Maranhão - Participa MA, da Sedihpop.
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Caso Mariana Costa: defesa aponta erros no processo de necropsia
do corpo

Nesta sexta-feira (2) aconteceu a continuação do julgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto acusado pelo
homicídio qualificado por feminicído da publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto (foto), ocorrido no
dia 13 de novembro de 2016, no interior do apartamento na vítima, no bairro do Turu.

Pela manhã, a primeira testemunha a prestar depoimento foi Marco Aurélio Guimarães, médico e assistente
técnico contratado pela defesa de Lucas. O médico é a décima testemunha a ser ouvida desde o início do
julgamento. Para a equipe de defesa de Lucas, houve negligência no processo de necropsia realizado no
cadáver de Mariana após ser encontrada morta em seu apartamento. Isso comprovaria que a publicitária
morreu de forma natural.

Em depoimento de quase 2 horas Marco Aurélio Guimarães ressaltou que as lesões encontradas no corpo de
Mariana Costa poderiam ter sido causadas devido ao transporte da vítima até o hospital; um processo que teria
durado cerca de 12 minutos. Ainda segundo a testemunha de defesa, o laudo cadavérico da vítima está
incompleto.

Já para a acusação, o promotor de Justiça, Marco Aurélio Ramos, afirma que não há provas de que Mariana não
manteve relacionamento extraconjugal com o empresário, mas sim que Lucas Porto teria estuprado e
assassinado Mariana Costa.

JULGAMENTO

Teve início na manhã desta quarta-feira (30), no 4º Tribunal do Júri de São Luís, o julgamento de Lucas Leite
Ribeiro Porto acusado pelo homicídio qualificado por feminicído da publicitária Mariana Menezes de Araújo
Costa Pinto (foto), ocorrido no dia 13 de novembro de 2016, no interior do apartamento na vítima, no bairro do
Turu.

O julgamento foi presidido pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior. A
previsão é de que o julgamento demore três dias. Serão ouvidas 10 testemunhas de acusação e 10 de defesa,
além de seis assistentes técnicos de perícia contratados pela defesa.

O Ministério Público acusa Lucas Porto pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio por asfixia;
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima; e por meio cruel, objetivando ocultar outro crime.

Na época do crime, o réu, que está recolhido no Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde então, era casado
com a irmã da vítima.

HISTÓRICO DO PROCESSO



A denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual foi recebida pela Justiça em dezembro do mesmo ano. A
primeira audiência de instrução ocorreu em 16 de março de 2017 para depoimento das testemunhas, tendo
continuidade em 18 de maio de 2017 para interrogatório do réu.

Após nova audiência de instrução realizada em 25 de outubro de 2018, o juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior
pronunciou o acusado ao julgamento perante o júri popular e negou ao réu o direito de aguardar o recurso da
decisão em liberdade.

O júri fora marcado para 24 de fevereiro de 2021, mas teve que ser adiado para o dia 24 de maio de 2021
porque faltavam os laudos das perícias requeridas pela defesa, e os peritos ainda não haviam respondido os
quesitos de outro laudo que a defesa apresentou.

No último dia 24 de maio o julgamento não ocorreu porque o advogado Ricardo Ponzetto deixou o plenário,
abandonando a causa. Estavam habilitados para o júri sete advogados de defesa, mas apenas Ricardo Ponzetto
compareceu. Na abertura da sessão ele pediu o adiamento do júri, que foi indeferido pelo magistrado, após
parecer do promotor Marco Aurélio Ramos, que pediu a realização do julgamento. Na própria sessão, foi
marcado o júri para 30 de junho de 2021.

As investigações da Polícia Civil apontaram que ela foi estuprada e morta por asfixia. A perícia revelou lesões
no corpo da vítima, resultantes de intensa luta corporal com o assassino. Inchaço na cabeça, manchas nas
pernas, marcas de esganadura no pescoço e outras lesões de defesa foram os indícios encontrados.

Continue lendo
em: http://www.suacidade.com/index.php/noticias/policia/caso-mariana-costa-defesa-aponta-erros-no-processo-d
e-necropsia-do-corpo
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Justiça determina solução para "Praça dos Gatos" em São Luís

A Justiça do Maranhão, por meio da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, definiu prazo de um ano
para que o Município de São Luís, cuide, identifique e busque abrigo e adoção para todos os animais que se
encontrem na chamada “Praça dos Gatos”.

A decisão estabelece multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da sentença e reduziu para R$ 100
mil a condenação por danos morais coletivos aplicada ao Município.

Localizada na Avenida dos Africanos, próximo ao retorno do Bacanga, a chamada Praça dos Gatos concentra
dezenas de felinos abandonados, sobrevivendo de forma precária, sujeitos a doenças, maus tratos e reprodução
descontrolada. Além disso, a aglomeração traz riscos à saúde de humanos e outros animais, além de poluir a
praça.


