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Acusado da morte do prefeito João Leocádio será julgado nesta
segunda (05) em São Luís

02/02/2018 00:00:00

O julgamento está marcado para começar às 8h30 no salão de sessões, localizado no
primeiro andar do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), e será presido pelo juiz José
Ribamar Goulart Heluy Júnior.

 

 

O 4º Tribunal do Júri de São Luís julga, nesta segunda-feira (05), Wytamar Costa da Silva,
acusado da morte do prefeito de Buriti Bravo (MA), João Henrique Borges Leocádio, ocorrida no
dia 10 de março de 2005, naquele município. Os outros dois denunciados - Wellington de Jesus
Fonseca Coelho e Antônio Marcos Alves da Costa - já faleceram e tiveram extinta a punibilidade
em razão do falecimento. 

 

 

 

O julgamento está marcado para começar às 8h30 no salão de sessões, localizado no primeiro

andar do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), e será presido pelo juiz José Ribamar Goulart Heluy

Júnior.
 

Conforme a denúncia do Ministério Público, no dia 10 de março de 2005, por volta das 14h, o

corpo do prefeito foi encontrado na estrada carroçal que serve de acesso ao Povoado Gameleira,

no município de Buriti Bravo. O corpo estava ao lado do carro da vítima e próximo ao cadáver

havia um revólver calibre 38 com quatro cápsulas intactas e uma deflagrada.
 

A ação penal foi instaurada na Vara Única da Comarca de Buriti Bravo, na qual o Ministério

Público denunciou Wellington de Jesus Fonseca Coelho, conhecido como "Negão" ou "Tico";

Antônio Marcos Alves da Costa, conhecido como "Marcão" ou "Marcos do Deti"; e Wytamar

Costa da Silva. Consta nos autos que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 08 de

março de 2006, após seis prorrogações de prazo para conclusão do inquérito policial.
 



Em agosto de 2017, o processo judicial foi desaforado a pedido do Ministério Púbico, passando

a tramitar na 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, seguindo apenas em relação ao acusado

Wytamar Costa da Silva, em virtude da morte dos outros dois denunciados. O julgamento

estava marcado para ocorrer em 04 de dezembro de 2017, mas, a pedido do advogado do réu,

foi adiado com nova data agendada para esta segunda-feira, dia 05 de fevereiro, quando

atuarão na acusação o promotor de justiça Samaroni de Sousa Maia e na defesa o advogado

Inácio Américo Pinho de Carvalho.
 

Wytamar Costa da Silva foi preso por esse crime em 16 de maio de 2005 e posto em liberdade

em 20 de maio de 2008. Ele foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso I

e II (homicídio qualificado, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo

torpe; e por motivo fútil), c/c art. 29 (do concurso de pessoas), do Código Penal, sendo na

decisão de pronúncia concedido ao réu o benefício de aguardar o julgamento em liberdade.
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Governador Flávio Dino prestigia posse dos novos dirigentes do
TRE-MA

O governador Flávio Dino prestigiou, na tarde desta sexta-feira (2), a solenidade de posse dos novos dirigentes
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).
Em 2 de Fevereiro de 2018
O governador Flávio Dino prestigiou, na tarde desta sexta-feira (2), a solenidade de posse dos novos dirigentes
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA). A solenidade foi realizada no auditório Dr. Ernani
Santos, na sede do Tribunal, na Areinha. Tomaram posse os desembargadores Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe
e Cleones Carvalho Cunha. Eles foram aclamados presidente e corregedor do TRE-MA, respectivamente, em
sessão administrativa realizada no dia 18 de dezembro.

A cerimônia marcou ainda a entrega da medalha do Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira.
Receberam a honraria: o desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do TRE São Paulo; o
desembargador Márcio Vidal, presidente do TRE Mato Grosso e presidente do Colégio de Presidentes de TREs
(Coptrel); a juíza Suely de Oliveira Santos Feitosa, membro substituto do TRE maranhense; e o advogado Telson
Luís Cavalcante Ferreira, presidente do Colégio Permanente de Juristas de Tribunais Eleitorais (Copeje). É a
maior honraria da Justiça Eleitoral Maranhense.

O desembargador Ricardo Tadeu Bugarin reforçou a importância da credibilidade da Justiça Eleitoral.
“Reafirmo a disposição permanente pelo diálogo, de modo a resguardar a Justiça Eleitoral como uma das
instituições de maior credibilidade. A Justiça Eleitoral estará permanentemente apta a cumprir o seu papel
constitucional, de modo a realizar as eleições com absoluta segurança, lisura e transparência. Estou preparado
para aceitar este desafio e trabalharemos para conscientizar o leitor, para que saiba escolher o melhor e
garantir a manutenção da democracia”, afirmou o novo presidente do TRE-MA.

Prestigiando a posse do novo presidente, o governador Flávio Dino também ressaltou a importância da Justiça
Eleitoral para a democracia. “A Justiça Eleitoral é a guardiã da soberania do voto popular, e por isso tem um
enorme papel no nosso estado e no nosso país. Faço questão de estar aqui neste momento, sublinhando a minha
confiança de que as eleições deste ano serão bem dirigidas e bem conduzidas, marcadas pelo debate
programático e de ideias, para que a democracia volte à sua plenitude e se reafirmem as virtudes do estado de
direito, tal como se emane da vontade do povo”, disse Flávio Dino.

Além do governador do Maranhão e do novo presidente, compuseram a mesa de honra da solenidade: o
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto; o presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel),
desembargador Márcio Vidal; o corregedor regional eleitoral, desembargador Cleones Carvalho Cunha; o
procurador regional eleitoral substituto Juraci Guimarães Júnior; o diretor-geral do TRE, Flávio Vinicius Araújo
Costa; o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o presidente da seccional maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Thiago Diaz; a juíza substituta Suely de Oliveira Santos Feitosa; e os juízes Júlio
Praseres e Eduardo José Leal Moreira.
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Presidente da Assembleia prestigia posse dos novos dirigentes do
TRE

Ribamar Santana / Agência Assembleia

Presidente da Assembleia prestigia posse dos novos dirigentes do TRE
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), prestigiou, na tarde desta
sexta-feira (02), a Sessão Solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
(TRE/MA). Foram empossados o presidente, o vice-presidente e o corregedor da Corte da Justiça Eleitoral,
respectivamente, os desembargadores Ricardo Thadeu Bugarin Duaillibe e Cleones Cunha Carvalho, para o
biênio 2018/2019.

Na oportunidade, Othelino Neto desejou êxito aos novos dirigentes na missão de extrema importância que
desempenharão, qual seja de presidir as eleições deste ano. “São dois magistrados de larga experiência e de
uma longa carreira de serviços prestados à Justiça maranhense e, certamente, vão conduzir bem os trabalhos
da Justiça Eleitoral no biênio 2018/2019”, destacou.

Por sua vez, o governador Flávio Dino (PC do B) afirmou que seu governo respeita plenamente a independência
dos poderes e que por isso fazia questão de estar presente, na função de chefe do Executivo Estadual,
prestando esse reconhecimento à importância do Poder Judiciário do Maranhão, em especial à Justiça Eleitoral. 
“Tenho confiança que será uma eleição bem dirigida, bem conduzida, da minha parte uma eleição em paz,
marcada pelo debate de ideias. A Justiça Eleitoral é guardiã da soberania do voto popular e, por isso, terá um
papel relevante a desempenhar, para que a democracia volte a sua plenitude e se reafirme”, salientou o
governador.

O deputado Zé Inácio Rodrigues (PT) também marcou presença na cerimônia. Durante a solenidade, ele
ressaltou a sintonia que existe entre os poderes constituídos no Estado do Maranhão.

DESAFIO DA JUSTIÇA ELEITORAL

“O desafio é fazer com que possamos garantir, no dia 7 de outubro de 2018, uma eleição tranquila, de forma
pacífica, e, principalmente, que a vontade do eleitor consciente seja respeitada; tudo com absoluta
transparência porque é um momento único para que o eleitor brasileiro mude esse estado de coisas, sabendo
escolher bem os nossos futuros representantes, tanto no Congresso como os que vão dirigir os destinos dos
estados”, afirmou o presidente Ricardo Duaillibe.

Cleones Cunha disse se sentir satisfeito em retornar ao TRE, onde há 20 anos exerceu o cargo de corregedor
eleitoral por quatro anos. “Vou fazer de tudo, junto com o presidente, para que a eleição deste ano seja
tranquila com respeito às leis. Esse é o sentimento que move todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão”, acrescentou.

HOMENAGEADOS COM MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL



A cerimônia de posse dos novos dirigentes do TRE/MA foi marcada pela entrega da Medalha do Mérito Eleitoral
– Artur Quadros Colares Moreira, maior comenda dessa Corte, destinada a pessoas e instituições que prestam
relevantes serviços à Justiça Eleitoral. Foram agraciados o presidente do TRE/SP, desembargador Carlos
Eduardo Cauduro Padin; o presidente do TRE/MT e presidente do Colégio de Presidentes de TREs (COPTREL),
desembargador Márcio Vidal; o membro substituto do TRE/MA, juíza Suely de Oliveira Santos Feitosa e o
advogado presidente do Colégio de Juristas de Tribunais Eleitorais (COPEJE), Telson Luís Cavalcante Ferreira.

Compuseram, ainda, a mesa dos trabalhos da Sessão Solene do TRE/MA o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Junior (PDT); o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, Thiago Diaz; o Diretor
da Escola Judiciária Eleitoral, o juiz federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira; os juízes Júlio César Lima
Praseres e Itaércio Paulino da Silva; o Ouvidor Eleitoral, Eduardo José Moreira, o desembargador presidente do
TRE/MT e do Colégio de Presidentes de TREs, Márcio Vidal, e o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos.
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Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta
segunda (5)

Ribamar Santana/ Agência Assembleia

Sessão Solene marcará abertura dos trabalhos da Assembleia nesta segunda (5)
A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (5), no Plenário Nagib Hackel, a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos referentes à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. O início da cerimônia
está marcado para as 16h.

A abertura vai contar com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís e, logo após, com a
chegada do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que passará em revista às tropas da
Polícia Militar. Em seguida, presidirá o desfile e a Sessão Solene que efetivamente marcará o início dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual.

A sessão será aberta com a leitura da Mensagem Governamental pelo governador Flávio Dino, a exemplo dos
anos anteriores, na qual o Governo do Estado presta contas do trabalho realizado e anuncia as ações a serem
desenvolvidas. 

A mensagem do Poder Judiciário também deverá ser entregue pelo novo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

De acordo com o artigo 3º, inciso I, do Regimento Interno, a Assembleia se reúne em Sessão Ordinária,
anualmente, nos períodos de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada período de
quatro anos de funcionamento da Assembleia Legislativa é chamado de Legislatura, que se divide em quatro
Sessões Legislativas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que, por sua vez, divide-se em períodos (1º e 2º).

ROTEIRO

16h – HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS

16H25 – CHEGADA DO PRESIDENTE

16H30 – REVISTA E DESFILE DA TROPA

17H – SESSÃO SOLENE
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Governador Flávio Dino prestigia posse dos novos dirigentes do
TRE-MA

A cerimônia marcou ainda a entrega da medalha do Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira

Governador Flávio Dino prestigia da posse dos novos dirigentes do TRE. (Foto: Gilson Teixeira)
O governador Flávio Dino prestigiou, na tarde de sexta-feira (2), a solenidade de posse dos novos dirigentes do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA). A solenidade foi realizada no auditório Dr. Ernani Santos,
na sede do Tribunal, na Areinha. Tomaram posse os desembargadores Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe e
Cleones Carvalho Cunha. Eles foram aclamados presidente e corregedor do TRE-MA, respectivamente, em
sessão administrativa realizada no dia 18 de dezembro. 

A cerimônia marcou ainda a entrega da medalha do Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira.
Receberam a honraria: o desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do TRE São Paulo; o
desembargador Márcio Vidal, presidente do TRE Mato Grosso e presidente do Colégio de Presidentes de TREs
(Coptrel); a juíza Suely de Oliveira Santos Feitosa, membro substituto do TRE maranhense; e o advogado Telson
Luís Cavalcante Ferreira, presidente do Colégio Permanente de Juristas de Tribunais Eleitorais (Copeje). É a
maior honraria da Justiça Eleitoral Maranhense. 

O desembargador Ricardo Tadeu Bugarin reforçou a importância da credibilidade da Justiça Eleitoral.
"Reafirmo a disposição permanente pelo diálogo, de modo a resguardar a Justiça Eleitoral como uma das
instituições de maior credibilidade. A Justiça Eleitoral estará permanentemente apta a cumprir o seu papel
constitucional, de modo a realizar as eleições com absoluta segurança, lisura e transparência. Estou preparado
para aceitar este desafio e trabalharemos para conscientizar o leitor, para que saiba escolher o melhor e
garantir a manutenção da democracia", afirmou o novo presidente do TRE-MA. 

Prestigiando a posse do novo presidente, o governador Flávio Dino também ressaltou a importância da Justiça
Eleitoral para a democracia. "A Justiça Eleitoral é a guardiã da soberania do voto popular, e por isso tem um
enorme papel no nosso estado e no nosso país. Faço questão de estar aqui neste momento, sublinhando a minha
confiança de que as eleições deste ano serão bem dirigidas e bem conduzidas, marcadas pelo debate
programático e de ideias, para que a democracia volte à sua plenitude e se reafirmem as virtudes do estado de
direito, tal como se emane da vontade do povo", disse Flávio Dino. 

Além do governador do Maranhão e do novo presidente, compuseram a mesa de honra da solenidade: o
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto; o presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel),
desembargador Márcio Vidal; o corregedor regional eleitoral, desembargador Cleones Carvalho Cunha; o
procurador regional eleitoral substituto Juraci Guimarães Júnior; o diretor-geral do TRE, Flávio Vinicius Araújo
Costa; o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o presidente da seccional maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Thiago Diaz; a juíza substituta Suely de Oliveira Santos Feitosa; e os juízes Júlio
Praseres e Eduardo José Leal Moreira.
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Poder Judiciário combate violência contra as mulheres

03/02/2018

Campanha está sendo desenvolvida com materiais de divulgação, impressos e virtuais, junto à
comunidade
A juíza Lúcia Heluy e o presidente do TJ, Jose Joaquim, exibem camisa da campanha
SÃO LUÍS - Com o objetivo de estimular o respeito aos direitos das mulheres e combater todas as
formas de violência, especialmente no período carnavalesco, o Poder Judiciário do Maranhão está
realizando uma campanha por meio de materiais de divulgação, impressos e virtuais, junto à
comunidade.

O Tribunal de Justiça (TJMA) e a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA) também utilizam as redes sociais dos
órgãos para divulgar mensagens de estímulo ao respeito e ao combate de violências durante o período
carnavalesco.

Na quinta-feira, 1º, o presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, recebeu da juíza
Titular da 2ª Vara da Mulher, Lúcia Helena Heluy, a camisa da campanha institucional e manifestou seu apoio e
dos demais membros do TJMA na busca do fortalecimento das redes de combate à violência contra as mulheres.

“Estamos unidos à Corregedoria, varas e aos demais órgãos públicos nesse trabalho, que é de muita relevância
social e precisa ser enfrentado conjuntamente pelas instituições”, avaliou.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, também manifesta preocupação em
relação à questão da violência contra as mulheres no Estado, afirmando que a Justiça trabalha para garantir
que os pedidos em favor das mulheres sejam atendidos em tempo hábil.

“No período carnavalesco são registradas muitas denúncias de agressões a mulheres, e é preciso que o Estado
atue para reduzir esse índice”, ressaltou.
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Justiça decreta preventiva de médico acusado de omissão

ISMAEL ARAÚJO
03/02/2018

Ele havia sido preso na quinta-feira por ter se recusado a atender um recém-nascido que morreu dentro da
ambulância na porta do hospital, em Pinheiro

Médico Paulo Roberto Penha Costa
SÃO LUÍS - O médico Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos, ainda nesta sexta-feira, 2, estava preso na
Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Pinheiro, agora com prisão decretada pela juíza da Comarca,
Tereza Cristina Palhares. O médico foi preso na quinta-feira, 1º, após ter se negado a atender a um
recém-nascido, que havia chegado ao Hospital Materno Infantil de Pinheiro, vindo da cidade de São Bento. A
criança teria morrido dentro da ambulância, na porta da casa de saúde.

A delegada Karla Daniele Moraes, da cidade de Pinheiro, informou que ainda no período da manhã de
sexta-feira, a polícia foi informada de que o Poder Judiciário havia convertido o auto de flagrante em prisão
preventiva. “No auto de flagrante foi arbitrada a fiança no valor de 50 salários mínimos, mas, agora, ficou
inafiançável, porque a justiça já decretou a preventiva do acusado”, explicou Karla Daniele Moraes.

Ela disse ainda que a Justiça entendeu que o profissional, mesmo ciente da situação do recém-nascido assumiu
o risco de morte ao negar atendimento, sob o argumento de que o paciente era oriundo da cidade de São Bento.
Ainda segundo a delegada, o médico foi preso e autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo, mas
pode responder por homicídio doloso mediante a denúncia que será feita pelo Ministério Público.

Ainda na quinta-feira, 1º, a Polícia Civil encaminhou o corpo do recém-nascido para o Instituto Médico Legal
(IML), em São Luís, para ser autopsiado, e esclarecer se a criança já havia chegado morta ao Hospital Materno
Infantil de Pinheiro. Há um vídeo circulando na rede social em que uma enfermeira, que estava na ambulância
de São Bento, afirmando que o recém-nascido quase não tinha batimentos cardíacos e precisava de atendimento
urgente.

O pai da criança, Luís Chagas, pediu uma ação judicial, por acreditar que o seu filho morreu pela falta de
atendimento médico. “A minha família está triste e esperamos que a Justiça seja feita pela morte do meu filho
na porta do hospital”, desabafou Luís Chagas.

O advogado do médico, José de Alencar Macedo, declarou em entrevista à TV Mirante que o seu cliente não
cometeu omissão de socorro. "Foi achada a ampola de uma substância dentro da ambulância, que informa que a
criança estava morta, possivelmente. Os atendentes que trouxeram o bebê de São Bento não entraram no
hospital, porque não tinham mais pressa", disse José Macedo.

Ainda nesta sexta-feira, a Prefeitura de São Bento informou, por meio de nota, que desconhece os motivos de o
paciente não ter sido atendido no Materno Infantil de Pinheiro, uma vez que paga R$ 135 mil para aquela
prefeitura. Esclarece ainda que não houve qualquer irregularidade no transporte do paciente, que estava



acompanhado de duas técnicas de enfermagem.

Caso

Na madrugada da última quinta-feira, os militares foram informados de que havia uma ambulância com um
recém-nascido correndo risco de morte nos braços de sua mãe, Gracineide Rodrigues, na porta do hospital de
Pinheiro e o médico plantonista estaria se recusando a atender o paciente pelo fato de ter vindo da cidade de
São Bento.

No local, os militares foram recebidos por uma enfermeira, nome não revelado, e informados que o hospital não
recebe pacientes de São Bento. Os policiais ainda tiveram o acesso negado para falar com o médico plantonista.
Após a morte da criança, os militares tiveram que ir até o local onde estava o médico e efetuou a sua prisão por
omissão de socorro.

Saiba mais

Também na noite de quinta-feira, 1º, foi preso o médico Jesus Torres acusado de ter furado uma blitz policial,
na cidade de Governador Newton Belo. No momento da abordagem, o detido estava em companhia de um
adolescente, idade não revelada. Ainda de acordo com as informações do major Brito, da Polícia Militar, o
médico foi apresentado na Delegacia Regional de Zé Doca onde foi autuado.

Frase

“No auto de flagrante foi arbitrada a fiança no valor de 50 salários mínimos, mas, agora, ficou inafiançável, já
que a justiça já decretou a sua preventiva”.

Karla Daniele Moraes, delegada de Pinheiro
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Acusado da morte do prefeito de Buriti Bravo será julgado em São
Luís

02/02/18h00  

O acusado da morte do prefeito do município de Buriti Bravo, João Henrique Borges Leocádio (PDT),
que foi assassinado em março de 2005, será julgado na segunda-feira (5), em São Luís. Wytamar
Costa da Silva irá a júri popular treze anos após ser denunciado pelo Ministério Público do Maranhão
(MP-MA) como um dos responsáveis pelo crime.

Os outros dois acusados identificados como Wellington de Jesus Fonseca Coelho, conhecido como ‘Negão ou
Tico’ e Antônio Marcos Alves da Costa, o ‘Marcos do Deti’, foram extintos do processo por já terem falecido. O
julgamento de Wytamar estava marcado para dezembro de 2017, mas foi adiado a pedido da sua defesa.

Wytamar foi acusado por homicídio qualificado e preso pelo crime em maio de 2005 e três anos após ele foi
solto, após ser dado a ele o benefício de aguardar o julgamento em liberdade.

Entenda o caso

O prefeito de Buriti Bravo, João Henrique Borges Leocádio (PDT) foi assassinado no dia 10 de março de 2005. A
vítima foi encontrada por volta das 14h, do mesmo dia, em uma estrada carroçal que serve de acesso ao
Povoado Gameleira, no mesmo município. Seu corpo estava ao lado do seu carro e próximo a ele, foi encontrado
um revólver calibre 38 com quatro cápsulas intactas e uma deflagrada.

Fonte: Folha MT 
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Médico acusado de omissão de socorro a bebê tem prisão
preventiva decretada

POSTED ON SEXTA, 02 FEVEREIRO 2018 14:46 | REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DO MPMA
 
Médico acusado de omissão de socorro a bebê tem prisão preventiva decretada
 
Acatando o parecer do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, nesta última quinta-feira
(1º), a prisão preventiva do médico Paulo Roberto Penha Costa, que teria omitido socorro a um recém-nascido
que faleceu no Hospital Materno Infantil de Pinheiro, na madrugada do mesmo dia.
 
Para a Justiça, o médico (que estava de plantão na unidade de saúde) “mesmo ciente da situação do
recém-nascido assumiu o risco da morte (do bebê) ao negar atendimento ao mesmo sob o argumento de que era
paciente de outra cidade”.
 
A decisão, proferida pela juíza Tereza Cristina Palhares Nina, deferiu o parecer emitido pelo promotor de
justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos.
 
Na visão de Santos, deve ser destacada a rapidez da atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário para
dar uma resposta ágil à população.
 
OMISSÃO
 
Nascida em São Bento, a 40 Km de Pinheiro, a criança necessitava de uma incubadora, inexistente no município
de origem, ocasionando a transferência ao hospital. O recém-nascido chegou à unidade de saúde e ficou
agonizando na ambulância, à espera do socorro do médico.
 
Ao vir a criança agonizando, o policial Raimundo Rodrigues Matos foi falar com Paulo Roberto Costa, que se
negou a sair do quarto para atender o recém-nascido, que estava em estado crítico.
 
O relato do policial é reforçado pelos depoimentos das enfermeiras do hospital. As profissionais também foram
falar com o médico, que teria omitido socorro à criança, que veio a falecer.
 
Na decisão, a Justiça indeferiu o pedido da defesa de Paulo Roberto Costa para a redução da fiança de 50
salários-mínimos, inicialmente arbitrada pela Delegacia de Pinheiro.
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Acusado da morte do prefeito João Leocádio será julgado nesta
segunda-feira (05)

POSTED ON SEXTA, 02 FEVEREIRO 2018 14:59 | DA REDAÇÃO
 
O crime foi cometido em 2005, há 13 anos
Treze anos depois do crime, o 4º Tribunal do Júri de São Luís julga, nesta segunda-feira (05), Wytamar Costa da
Silva, acusado da morte do prefeito de Buriti Bravo (MA), João Henrique Borges Leocádio, ocorrida no dia 10 de
março de 2005, naquele município. Os outros dois denunciados, Wellington Coelho e Antônio Marcos da Costa,
já faleceram e tiveram extinta a punibilidade.
 
Conforme denúncia do Ministério Público, no dia 10 de março de 2005, o corpo do prefeito foi encontrado numa
estrada vicinal do município. O corpo estava ao lado do carro da vítima e próximo ao cadáver havia um revólver
calibre 38 com quatro cápsulas intactas e uma deflagrada.
 
A ação penal foi instaurada na Comarca de Buriti Bravo, na qual o Ministério Público denunciou Wellington
Coelho, conhecido como “Negão”; Antônio Marcos da Costa, conhecido como “Marcão”; e Wytamar Costa da
Silva. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 08 de março de 2006, após seis prorrogações de
prazo para conclusão do inquérito policial.
 
A pedido do Ministério Púbico, em agosto de 2017, o processo judicial, passou a tramitar na 4ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís. O julgamento estava marcado para ocorrer em 04 de dezembro de 2017, mas, a pedido do
advogado do réu, foi adiado com nova data agendada para esta segunda-feira, dia 05 de fevereiro, quando
atuarão na acusação o promotor de justiça Samaroni de Sousa Maia e na defesa o advogado Inácio Américo
Pinho de Carvalho; e será presido pelo juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior.
 
Wytamar Costa da Silva foi preso por esse crime em 16 de maio de 2005 e posto em liberdade em 20 de maio de
2008. Ele foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso I e II (homicídio qualificado,
mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; e por motivo fútil), c/c art. 29 (do
concurso de pessoas), do Código Penal, sendo na decisão de pronúncia concedido ao réu o benefício de
aguardar o julgamento em liberdade.
 
 
 
Com informações do TJMA


