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Tribunal de Justiça determina suspensão da greve dos professores de São Luís 

O desembargador Antonio Guerreiro Junior decretou a ilegalidade e determinou a imediata suspensão da greve
dos professores da rede municipal de ensino, com o consequente retorno às salas de aula, podendo o município
de São Luís descontar os dias não trabalhados e proceder a anotações funcionais daqueles que continuarem no
movimento.
A decisão em tutela antecipada também autoriza o Município a realizar contratação temporária por excepcional
interesse público, apenas no período que perdurar o movimento grevista. O descumprimento da decisão
acarreta multa diária de R$ 10 mil.

O Sindicato dos Profissionais do Ensino Público Municipal (Sindeducação) deflagrou greve no dia 22 de maio
em nome de seus representados, reivindicando reajuste do vencimento do magistério e implantação dos direitos
estatutários e retroativos.

O Município ajuizou ação contra o Sindeducação, alegando que o movimento seria ilegal porque o serviço
público essencial não pode ser interrompido, e por desrespeito aos requisitos legais de validade da greve, como
ausência de publicação do edital de convocação da Assembleia em órgão da imprensa; ausência de aviso da
greve à sociedade; fixação de percentual mínimo para atendimento dos serviços, entre outros.

O desembargador Antonio Guerreiro Junior entendeu que o movimento viola norma da Lei 7.783/89 (Lei de
Greve), pois foi instaurado paralelamente ao contexto de negociação entre o sindicato e o município e não
respeitou aos requisitos de publicação prévia do edital, paralisando um serviço tido como essencial à população.

Guerreiro Junior ressaltou que o acordo a ser firmado justifica a necessidade de negociação, pois exige
criteriosa análise de propostas e contrapropostas por envolver critérios financeiro, orçamentário, funcional e
administrativo.

"Destaco o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, materializado no prejuízo ao processo de ensino e
aprendizagem por parte da população tomadora do serviço educacional ora obstado, o que revela
irreversibilidade fática relevante", justificou o magistrado.

O desembargador afirmou também que o valor proposto pelo Sindicato ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que prevê um limite de 54% de gasto com pessoal pelo Município que, se ultrapassado, importará em sanções
como impedimento de contratação de operações de crédito, recebimento de garantia da União e de
transferências voluntárias.

Segundo o magistrado, o Município gastou 52,04% de sua receita com pessoal no primeiro quadrimestre de
2014, o que evidencia que já está ultrapassando o limite prudencial legal, que é de 51,3%, impedindo o
município de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração; de criar cargo; alterar
estrutura na carreira que implique aumento; prover cargo, contratar, admitir e contratar hora extra.

"Tais penalidades geram empecilhos e obstáculos a todo o setor público, prejudicando não só a Administração
como também a população em geral", finalizou.
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Justiça decreta ilegalidade da greve dos professores municipais

A Procuradoria Geral do Município (PGM) teve liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão quanto ao
movimento grevista do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São
Luís (Sindeducação). O desembargador Antonio Guerreiro Jr. decretou a ilegalidade da greve dos professores
municipais e determinou a imediata suspensão do movimento paredista com o consequente retorno dos
servidores grevistas ao trabalho.

A decisão autoriza o município a executar o desconto em folha dos servidores pelos dias não trabalhados e
anotações funcionais daqueles servidores que continuarem em greve após a decretação da ilegalidade. O
parecer permitiu ainda que a gestão municipal instaure processo administrativo disciplinar para apuração de
responsabilidade funcional e determinou multa diária no valor de 10 mil reais no caso de descumprimento da
ordem judicial.

Na ação, o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, elencou uma série de requisitos que não foram
observados para a deflagração da greve. "Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em
órgão de imprensa, com a observância dos requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato. Não
houve aviso de greve à sociedade com publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para
atendimento dos serviços, sem falar que o aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira
do município", completou Braid.

 O desembargador apontou ainda que a aplicação de um percentual, a título de reajuste, superior ao proposto
pelo município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% para o município, podendo acarretar inúmeras sanções à municipalidade.

De acordo com o parecer, o movimento grevista é ilegal porque o serviço público essencial não pode ser
interrompido, um dos argumentos expostos pela Procuradoria. "O direito de greve não é absoluto, devendo
observar outros direitos como o princípio da continuidade do serviço público", argumentou Braid.

Caso não haja retorno imediato dos professores às aulas, o magistrado autorizou ainda a contratação imediata
de professores por excepcional interesse público, para atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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Justiça decreta ilegal a greve dos professores de São Luís 

O desembargador Antonio Guerreiro Jr. decretou, nesta terça-feira (3), a ilegalidade da greve dos professores
municipais de São Luís e determinou a imediata suspensão do movimento paredista com o consequente retorno
dos servidores grevistas ao trabalho. A liminar havia sido pedida pela Procuradoria Geral do Município (PGM)
ao Tribunal de Justiça do Maranhão.

A decisão autoriza o município a executar o desconto em folha dos servidores pelos dias não trabalhados e
anotações funcionais daqueles servidores que continuarem em greve após a decretação da ilegalidade. O
parecer permitiu ainda que a gestão municipal instaure processo administrativo disciplinar para apuração de
responsabilidade funcional e determinou multa diária no valor de 10 mil reais no caso de descumprimento da
ordem judicial.

Na ação, o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, elencou uma série de requisitos que não foram
observados para a deflagração da greve. "Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em
órgão de imprensa, com a observância dos requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato. Não
houve aviso de greve à sociedade com publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para
atendimento dos serviços, sem falar que o aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira
do município", completou Braid.

O desembargador apontou ainda que a aplicação de um percentual, a título de reajuste, superior ao proposto
pelo município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% para o município, podendo acarretar inúmeras sanções à municipalidade.

De acordo com o parecer, o movimento grevista é ilegal porque o serviço público essencial não pode ser
interrompido, um dos argumentos expostos pela Procuradoria. "O direito de greve não é absoluto, devendo
observar outros direitos como o princípio da continuidade do serviço público", argumentou Braid.

Caso não haja retorno imediato dos professores às aulas, o magistrado autorizou ainda a contratação imediata
de professores por excepcional interesse público, para atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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Decretada ilegalidade da greve dos professores de São Luís 

Blog do Jorge Aragão17h10 - O desembargador Antonio Guerreiro Junior, do Tribunal de Justiça do Maranhão,
acolhendo pedido de tutela antecipada formulado pelo Munícipio de São Luís, no bojo de Ação Ordinária
proposta em face do Sindeducação - Sindicato dos Profissionais do Ensino Público Municipal, que deflagrou
movimento de greve dos professores públicos municipais desde o último dia 22 de maio - decretou a ilegalidade
da greve e determinou: a imediata suspensão do movimento paredista com o consequente retorno dos
servidores grevistas ao trabalho, podendo o município proceder ao desconto em folha pelos dias não
trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que continuarem em greve após a ilegalidade da greve; a
instauração do processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade funcional e multa diária
no valor de 10 mil reais no caso de descumprimento da ordem judicial. No mesmo ato, tomando como base o
artigo segundo, inciso III da lei municipal 4891 de 2007, o magistrado autorizou a contratação imediata de
professores por excepcional interesse público, para atuarem durante o período em que perdurar a
greve.Entendeu o Desembargador que o Sindeducação deflagrou o movimento grevista em nome de seus
representados sem observar os requisitos legais pertinentes à matéria. Em suas alegações, o Município
demonstrou que a despeito das reivindicações do Sindicato - reajuste do vencimento do magistério (data base
de 2014), implantação dos direitos estatutários e pagamento dos respectivos retroativos - o movimento grevista
é ilegal porque o serviço público essencial não pode ser interrompido, bem como o referido sindicato não
atentou para os requisitos formais de validade da greve, conforme dispõe a lei 7783 de 89. "O direito de greve
não é absoluto, devendo observar outros direitos como o princípio da continuidade do serviço público",
argumenta o Procurador Geral do Município, Marcos Braid.Na ação, o Procurador elencou uma série de
requisitos que não foram observados para a deflagração da greve. "Não houve a publicação do edital de
convocação da assembleia em órgão de imprensa, com a observância dos requisitos legais, conforme determina
o estatuto do sindicato; não houve aviso de greve à sociedade com publicação na imprensa e nem a fixação de
percentual mínimo para atendimento dos serviços, sem falar que o aumento exigido está acima da capacidade
orçamentária e financeira do município" completou.Verificando toda a argumentação e documentação
doutrinária e jurisprudencial apresentada pelo Município de São Luís, o desembargador Antonio Guerreiro
Junior ficou convencido da ilegalidade e abusividade da greve, destacando, dentre outros fundamentos, que a
aplicação de um percentual, a título de revisão/reajuste, superior ao proposto pelo município implicaria na
inobservância das regras impostas pela lei de responsabilidade fiscal, que prevê como limite de gasto com
pessoal 54% para o município, podendo acarretar inúmeras sanções à municipalidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA - EXECUÇÕES PENAIS
03/06/2014 - BLOG EVAN DE ANDRADE 
POSITIVA
SEJAP PLANEJA AÇÕES DA XV SEMANA DO ENCARCERADO NO MARANHÃO

Pag.: 5

Sejap planeja ações da XV Semana do Encarcerado no Maranhão

Coordenadores dos Núcleos e Assistências de Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça e da
Administração Penitenciária (Sejap), se reuniram, na tarde de segunda-feira (2), para planejar as ações da XV
Semana do Encarcerado. Com o tema "Política de Assistência Humanitária: um novo caminho", o evento
acontece no período de 13 a 22 de agosto, nas unidades da capital e de 25 a 31 nos estabelecimentos do interior.

Na ocasião ficou definida a atuação de cada setor para efetivação do evento. A proposta é alinhar com o
governo, empresários e organizações não-governamentais (ONGs) e demais entidades, a oferta de ações que
possam contribuir para intensificar a humanização no sistema carcerário. O superintendente de Justiça, André
Barreto falou que o objetivo é investir na reeducação dos internos para que eles possam ser reinseridos na
sociedade. "Com o apoio desses parceiros vamos montar uma vasta programação, visando oferecer atividades
de reinserção aos internos, proporcionando a eles, oportunidades de capacitação profissional, educação e
inclusão no mercado de trabalho", disse.

O evento tem como parceiros o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e consiste na
implementação das políticas de assistências humanitárias nos presídios, intensificando ainda mais as ações de
ressocialização aos presos. A coordenadora de assistência social, Kelly Carvalho contou que durante a semana
ações nas áreas da saúde, jurídica, esporte e todas as outras que constam na Lei de Execução Penal (LEP), que
ocorrerão de forma intensiva em todos os estabelecimentos carcerários. "Durante a semana, promoveremos
ações simultâneas em todos os estabelecimentos. Estamos, agora, consolidando e buscando mais parceiros para
que as ações aconteçam de forma permanente e constante", pontuou.

Mais ações

A Semana do Encarcerado terá uma ampla programação que acontecerá nas unidades prisionais em todo o
Estado. Na programação, estão previstas atividades focadas em atendimento médico, jurídico, religioso e
cultural, entre outras.

As unidades contarão com atendimentos odontológicos, vacinação, aferição de pressão, teste rápido de DST/HIV,
teste rápido de hepatite e teste de tuberculose; palestras sobre as modificações na Lei de Execução Penal;
palestras sobre o mercado de trabalho e empreendedorismo; ações de estética e beleza; cursos de capacitação;
triagem de benefícios sociais com familiares de internos; atendimentos oftalmológicos; doação de kits de
higiene, limpeza e outras.
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Justiça decreta ilegalidade da greve dos professores municipais

 

SÃO LUÍS - O desembargador Antonio Guerreiro Jr. decretou, nesta terça-feira (3), a ilegalidade da greve dos
professores municipais de São Luís e determinou a imediata suspensão do movimento paredista com o
consequente retorno dos servidores grevistas ao trabalho. A liminar havia sido pedida pela Procuradoria Geral
do Município (PGM) ao Tribunal de Justiça do Maranhão.

A decisão autoriza o município a executar o desconto em folha dos servidores pelos dias não trabalhados e
anotações funcionais daqueles servidores que continuarem em greve após a decretação da ilegalidade. O
parecer permitiu ainda que a gestão municipal instaure processo administrativo disciplinar para apuração de
responsabilidade funcional e determinou multa diária no valor de 10 mil reais no caso de descumprimento da
ordem judicial.

Na ação, o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, elencou uma série de requisitos que não foram
observados para a deflagração da greve. "Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em
órgão de imprensa, com a observância dos requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato. Não
houve aviso de greve à sociedade com publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para
atendimento dos serviços, sem falar que o aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira
do município", completou Braid.

O desembargador apontou ainda que a aplicação de um percentual, a título de reajuste, superior ao proposto
pelo município implicaria na inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê
como limite de gasto com pessoal 54% para o município, podendo acarretar inúmeras sanções à municipalidade.

De acordo com o parecer, o movimento grevista é ilegal porque o serviço público essencial não pode ser
interrompido, um dos argumentos expostos pela Procuradoria. "O direito de greve não é absoluto, devendo
observar outros direitos como o princípio da continuidade do serviço público", argumentou Braid.

Caso não haja retorno imediato dos professores às aulas, o magistrado autorizou ainda a contratação imediata
de professores por excepcional interesse público, para atuarem durante o período em que perdurar a greve.
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Acusada de homicídio é condena a 15 anos de prisão em Açailândia

Notícias / JustiçaAcusada de homicídio é condena a 15 anos de prisão em Açailândia

Segundo o Júri, Maria Alice participou da morte do companheiro.
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AÇAILÂNDIA - O Tribunal do Júri da comarca de Açailândia condenou a ré Maria Alice Nunes a quinze anos de
prisão por homicídio duplamente qualificado contra o companheiro dela, Ednaldo Ávila de Brito. Crime que
ganhou muita repercussão na comarca.

De acordo com os autos, Maria Alice participou do crime, que aconteceu no dia 9 de julho de 2008, ajudando a
imobilizar a vítima, amordaçando-o para que seu irmão, Mariano Antonio de Abreu Junior, efetuasse disparos de
arma de fogo.

Os jurados acolheram a tese defendida pela titular da 6ª Promotoria de Justiça de Açailândia, Sandra Fagundes
Garcia, e reconheceram que a ré agiu por motivo torpe, consistente em se apoderar do patrimônio do
companheiro.

Em julgamento anterior, realizado em outubro de 2010, Maria Alice Nunes havia sido absolvida pelos jurados,
mas o Ministério Público recorreu, tendo o júri sido anulado pelo Tribunal de Justiça. Na mesma ocasião,
Mariano Antonio foi condenado a dezoito anos de reclusão. O irmão da ré já havia sido condenado
anteriormente a dezesseis anos e seis meses pelo assassinato de um outro cunhado, o taxista Vicente Teixeira.

Maria Alice pode recorrer em liberdade, uma vez que respondeu todo o processo nessa condição e não estão
presentes os requisitos que justificariam a decretação de prisão preventiva ao caso.

Leia outras notícias em imirante.globo.com. Siga, também, o Imirante no Twitter, Instagram e curta nossa
página no Facebook. Envie informações à Redação do Portal por WhatsApp pelo telefone (98) 9209 2383.
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Servidores do Judiciário aprovam treinamento de memorização na Esmam

Uma boa memória é ideal para todos os profissionais e fundamental para quem trabalha com muita informação
e nem sempre dispõe de tanto tempo. Com base nesse entendimento, a Escola Superior da Magistratura do
Maranhão (Esmam) ofereceu a cerca de 130 servidores do Poder Judiciário estadual um treinamento em
memorização ministrado pelo pesquisador cognitivo, autor, consultor e palestrante Renato Alves, primeiro
recordista brasileiro de memória.

O pesquisador ensinou estratégias para a aprendizagem acelerada, memorização, foco e concentração. O
público que lotou o auditório da Esmam interagiu por meio de dinâmicas para assimilação das técnicas e
recebeu material didático gratuito.
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Servidores recebem treinamento sobre os sistemas Digidoc, Themis PG e Projudi

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM) promoveu treinamento sobre o Sistema Digidoc para os servidores
das unidades administrativas e judiciais do Fórum de São Luís, nos dias 29 e 30 de maio.

O treinamento foi ministrado pela chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo do TJMA, Sanae Souza Yamada,
visando capacitar novos servidores que ingressaram no quadro do Poder Judiciário e atualizar os conhecimentos
daqueles que já utilizam a ferramenta.

“Houve mudanças no Digidoc e é necessário que os servidores se capacitem acerca do funcionamento e
dinâmica da ferramenta”, disse Sanae Souza Yamada.
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Plano de saúde indenizará associado por recusa de tratamento

A GEAP Fundação de Seguridade Social foi condenada pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) a pagar indenização no valor de R$ 6 mil, por danos morais, a um associado que teve negado
um pedido de procedimento médico. O cliente foi diagnosticado com retinopatia diabética em ambos os olhos,
uma doença caracterizada pela deterioração das células da retina por causa do excesso de açúcar no sangue,
que pode levar à cegueira.

O plano de saúde apelou ao TJMA contra a condenação em primeira instância, pedindo a reforma da sentença,
ao alegar a impossibilidade de “arcar com tratamentos ainda não consolidados no mercado, excessivos à
realização do procedimento ou mesmo ainda em fase experimental”.
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Poder Público deve criar programa para crianças órfãs em Olho d'Água das Cunhãs

O município de Olho d´Água das Cunhãs terá prazo de 90 dias para implantar programa de apoio sócio-familiar,
bem como criar abrigo municipal permanente, implementando também um programa de colocação, na forma de
guarda, para crianças órfãs e abandonadas.

A determinação é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou recurso da
prefeitura contra a decisão da comarca de Olho d´Água das Cunhãs e manteve as condenações, na ação civil
pública movida pelo Ministério Público Estadual (MP).

O município deverá ainda, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, repassar integralmente ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente os recursos previstos em lei e possibilitar a intervenção do Conselho
Municipal.
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Portaria da 1ª VEP disciplina escolta de presos do regime fechado da APAC São Luís

Portaria editada pela juíza titular da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP) da capital, Ana Maria Almeida Vieira,
estabelece normas para a escolta de presos do regime fechado da Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados – APAC São Luís. De acordo com o documento, a Associação fica autorizada a escoltar os
recuperandos, na comarca e fora dela, desde que algemados e mediante termo de compromisso previamente
firmado pelo escoltado.

A escolta deve ser feita por encarregado de segurança e inspetores da APAC e deve ser concedida pela direção
do Centro de Reintegração Social somente para casos de atendimento ou tratamento médico, hospitalar,
odontológico ou exames laboratoriais; comparecimento ao Fórum e delegacias para audiências.
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Sejap planeja ações da XV Semana do Encarcerado no Maranhão

Coordenadores dos Núcleos e Assistências de Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça e da
Administração Penitenciária (Sejap), se reuniram, na tarde de segunda-feira (2), para planejar as ações da XV
Semana do Encarcerado. Com o tema “Política de Assistência Humanitária: um novo caminho”, o evento
acontece no período de 13 a 22 de agosto, nas unidades da capital e de 25 a 31 nos estabelecimentos do interior.

Na ocasião ficou definida a atuação de cada setor para efetivação do evento. A proposta é alinhar com o
governo, empresários e organizações não-governamentais (ONGs) e demais entidades, a oferta de ações que
possam contribuir para intensificar a humanização no sistema carcerário.
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Sistema carcerário do Estado terá programa unificado de informações

A Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), as secretarias estaduais
de Justiça e Administração Penitenciária, Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Tecnologia de Informação, e
a Defensoria Pública do Estado discutiram sobre a implantação de sistema unificado de informações do sistema
carcerário estadual.

O objetivo é criar uma ferramenta que contemple as necessidades de cada instituição. Para isso, serão
realizadas reuniões sistemáticas para elaboração de propostas para o desenvolvimento do projeto.

Na reunião, ficou instituído a 2ª segunda-feira de cada mês para a reunião do Grupo de Trabalho, sempre às
10:00 h, no Auditório da Sede Administrativa do TJMA.
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Jurados condenam homicida que confundiu vítima com outra pessoa

Em sessão realizada no dia 27 de maio pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, os jurados condenaram Joelson Rocha
Machado pelo assassinato de Arilson Ribeiro Costa, cometido no dia 17 de fevereiro de 2012, na Vila Mauro
Fecury I, área do Anjo da Guarda. O acusado saiu de uma festa carnavalesca com a namorada e um amigo e
quando avistou a vítima na rua efetuou dois disparos de revólver. Interrogado, o réu disse ter confundido o
rapaz com uma pessoa com a qual mantinha uma rixa. A sessão foi presidida pelo juiz Osmar Gomes dos Santos
e a pena aplicada foi de 8 anos de reclusão.

Também no 1º Tribunal , no último dia 21 de maio, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Michel
da Silva Ribeiro acusado do assassinato de Deilson Douglas Lopes, após uma briga de bar na Vila São Sebastião.
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Jurados condenam acusado de tentar matar preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão

Tobias Pereira Oliveira foi condenado a 6 anos e 6 dias de reclusão por tentar assassinar a golpes de faca João
Batista Silva Mendes. O crime ocorreu manhã de 1º de outubro de 2010, no Comando Geral da Polícia Militar
(Calhau), onde os presos eram mantidos por motivo de segurança, considerando o crime em que estavam
envolvidos. Atualmente, eles cumprem pena em penitenciária federal. O julgamento foi presidido pelo juiz José
Heluy Júnior e ocorreu no último dia 27, na Sala de Sessões da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís.

Ao ser interrogado em plenário, Tobias Pereira Oliveira confessou que tentou matar João Batista Silva Mendes
porque a vítima envolvera-se no assassinato de um irmão do réu.
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão na capital

Investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) deram cumprimento a um mandado de prisão, na tarde
desta segunda-feira (2), em desfavor de Wellington Diniz da Silva, 33 anos, conhecido como “Tinoco”.

A ordem judicial foi expedida no mês de março, pelo juiz Ronaldo Maciel, da 1ª Vara Criminal da capital, em
virtude de um assalto ocorrido a uma residência e a um estabelecimento comercial, ambos no bairro do Vinhais.
A prática criminosa aconteceu no final do ano passado.

O assaltante foi preso na residência dele, localizada na Rua São Sebastião, nº 22, Coroadinho. Wellington Diniz
da Silva foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos, para os procedimentos de praxe e, em seguida,
transferido para o Centro de Triagem de Pedrinhas.
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Servidores recebem treinamento sobre os sistemas Digidoc, Themis PG e Projudi
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Servidores recebem treinamento sobre os sistemas Digidoc, Themis PG e Projudi

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM) promoveu treinamento sobre o Sistema Digidoc para os servidores
das unidades administrativas e judiciais do Fórum de São Luís, nos dias 29 e 30 de maio.

O treinamento foi ministrado pela chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo do TJMA, Sanae Souza Yamada,
visando capacitar novos servidores que ingressaram no quadro do Poder Judiciário e atualizar os conhecimentos
daqueles que já utilizam a ferramenta.

“Houve mudanças no Digidoc e é necessário que os servidores se capacitem acerca do funcionamento e
dinâmica da ferramenta”, disse Sanae Souza Yamada.

Os servidores das unidades judiciais do Fórum de São Luís também receberam treinamento sobre os sistemas
Themis PG e Projudi. A capacitação foi ministrada nos dias 28 e 29 de maio pelo servidor da Diretoria de
Informática do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Uilson Pereira. 

Valquíria Santana
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Plano de saúde indenizará associado por recusa de tratamento
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Para Jaime Araújo, a negativa de autorização do procedimento pelo plano de sáude foi abusiva (Foto:Ribamar
Pinheiro)

Plano de saúde indenizará associado por recusa de tratamento

A GEAP Fundação de Seguridade Social foi condenada pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) a pagar indenização no valor de R$ 6 mil, por danos morais, a um associado que teve negado
um pedido de procedimento médico. O cliente foi diagnosticado com retinopatia diabética em ambos os olhos,
uma doença caracterizada pela deterioração das células da retina por causa do excesso de açúcar no sangue,
que pode levar à cegueira.

O plano de saúde apelou ao TJMA contra a condenação em primeira instância, pedindo a reforma da sentença,
ao alegar a impossibilidade de “arcar com tratamentos ainda não consolidados no mercado, excessivos à
realização do procedimento ou mesmo ainda em fase experimental”.

O desembargador Jaime Araújo (relator) explicou que o paciente corria risco de perda de visão caso não
recebesse o tratamento adequado, com a injeção Intravitera + Ranibizumabe. Disse que tanto o diagnóstico
quanto o tratamento encontram-se embasados em prova robusta.

Para ele, a negativa de autorização do procedimento foi abusiva, em razão da previsão de cobertura pela ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) para o caso do associado, o que causou sério abalo psíquico ao
cliente e a todos os seus familiares.

Jaime Araújo acrescentou que essa negativa, por si só, enseja flagrante violação aos direitos do consumidor com
poucas condições financeiras que, mesmo pagando suas mensalidades em dia, é impedido em seu direito de
usufruir do atendimento de que necessita.

O relator verificou que a decisão tomada pela Justiça de 1º grau encontra amplo respaldo em vários incisos do
artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Frisou, ainda, a obrigação da GEAP de custear o
tratamento, em razão da urgência do quadro clínico apresentado pelo paciente e por ser esse tratamento o mais
indicado para o caso, segundo recomendação médica.

O voto do relator foi desfavorável à apelação da GEAP, mantendo a sentença de primeira instância,
entendimento acompanhado pelos desembargadores Marcelino Everton (revisor) e Paulo Velten. (Processo nº
66282014)

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Falta de comunicação prejudica 2º e 9º juizados especiais de São Luís
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Problema já dura uma semana

Falta de comunicação prejudica 2º e 9º juizados especiais de São Luís

O 2º e o 9º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da capital, estão com parte de suas atividades
prejudicadas por motivo de inoperância das linhas telefônicas. A Coordenadoria dos Juizados Especiais da
Corregedoria da Justiça informa que já foi realizada a solicitação junto a operadora de telefonia Oi desde a
semana passada, mas o reparo ainda não foi efetuado.

Usuários que necessitarem de atendimento, devem se dirigir às unidades, que funcionam no Campus
Universitário Paulo VI, UEMA, Bairro São Cristóvão (2º Juizado) e Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº,
UNICEUMA, Campus II, Bairro Cohama (9º Juizado).

A Coordenadoria dos Juizados reforça que de acordo o Provimento 12/2009 da Corregedoria, é proibida a
prestação de informações de processos via telefone. O advogado ou cidadão que queira obter informações sobre
o andamento processual deve se dirigir até a unidade ou realizar consulta eletrônica no Portal do Judiciário.

Assessoria de Comunicação
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Juiz Marcelo Libério toma posse na 2ª Vara Criminal de São José de Ribamar
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O juiz Marcelo Libério foi empossado pela desembargadora Anildes Cruz, vice-presidente do TJMA
(Foto:Ribamar Pinheiro)

Juiz Marcelo Libério toma posse na 2ª Vara Criminal de São José de Ribamar

O juiz auxiliar de entrância final, Marcelo José Amado Libério, tomou posse nesta terça-feira (3), no cargo de
juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São José de Ribamar, termo judiciário da comarca da Ilha de São Luís.

O juiz foi empossado pela vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Anildes
Cruz, na presença dos juízes auxiliares da Presidência, Ribamar Castro e Nilo Ribeiro; do presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão, Gervásio Santos, e do juiz de Direito Ângelo Alencar dos Santos.

Após a leitura – pela subdiretora do TJMA, Alice Meira – e assinatura do termo de compromisso e posse, o juiz
foi parabenizado pela vice-presidente e saudado pelos magistrados presentes.

Helena Barbosa

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Equipe do Tribunal de Minas Gerais ministra curso sobre precatórios no TJMA

Os servidores da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam
treinamento teórico e prático sobre ações condenatórias impostas ao Poder Público para a correta expedição
dos precatórios e pagamentos autônomos através de RPV´s (requisições de pequeno valor), reflexões filosóficas
e doutrinárias em torno de temas atuais.

Um dos pontos mais tratados durante as palestras foi a Emenda Constitucional nº 62/2009 declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em março de 2013, mas ainda em vigor devido à
pendência do julgamento sobre a modulação dos efeitos. A emenda instituiu o novo regime especial para
pagamento de precatórios.

O treinamento foi ministrado pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e doutor
em Direito Público, Ramom Tácio de Oliveira, pelo procurador daquele Estado e mestre em Direito Empresarial,
Fábio Murilo Nazar, e por dois servidores da Assessoria Técnica de Precatórios do TJMG, Tiago Starling e
Marcelo Candido da Costa.

De acordo com o juiz auxiliar da Presidência do TJMA, Nilo Ribeiro, gestor da Coordenadoria de Precatórios, o
convite para realização do curso foi motivado pelas boas referências do TJMG no tratamento e processamento
dos precatórios, considerando que Minas é o Estado com maior número de municípios do país e o primeiro a
possuir uma central de treinamento e conciliação de precatórios (Justiça Comum).

“Foi uma troca de experiência muito proveitosa para o nosso Tribunal, que possui um setor de precatórios ainda
novo e pretende aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho”, avaliou.

O juiz Ramon Tácio de Oliveira, que atua na área de precatórios desde 2005, opina que a troca de experiências
é importante porque se trata de um serviço que envolve dívidas consideráveis, que são angustiantes para as
partes e exigem a busca de alternativas eficazes. “Temos alcançado resultado muito positivos em Minas Gerais,
que tem baixado bastante as dívidas nos últimos anos”, afirmou.

 
Juliana Mendes
Assessoria de Comunicação do TJMA
asscom@tjma.jus.br
(98) 3198.4370
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Jurados condenam homicida que confundiu vítima com outra pessoa

Em sessão realizada no dia 27 de maio pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, os jurados condenaram
Joelson Rocha Machado pelo assassinato de Arilson Ribeiro Costa, cometido no dia 17 de fevereiro de 2012, na
Vila Mauro Fecury I, área do Anjo da Guarda. O acusado saiu de uma festa carnavalesca com a namorada e um
amigo e quando avistou a vítima na rua efetuou dois disparos de revólver. Interrogado, o réu disse ter
confundido o rapaz com uma pessoa com a qual mantinha uma rixa. A sessão foi presidida pelo juiz Osmar
Gomes dos Santos e a pena aplicada foi de 8 anos de reclusão.

Também no 1º Tribunal do Júri, no último dia 21 de maio, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de
Michel da Silva Ribeiro acusado do assassinato de Deilson Douglas Lopes, após uma briga de bar na Vila São
Sebastião. Segundo depoimento das testemunhas, os dois estavam embriagados e discutiram porque a vítima
quebrou uma garrafa e tentou danificar a porta do banheiro onde o denunciado se encontrava, para agredi-lo.
Michel teve pena de 6 anos de reclusão.

Ainda no 1º Tribunal do Júri, foi condenado o eletricista Ita César Machado Cantanhede pelo cometimento de
lesão corporal de natureza grave com emprego de uma faca contra Ednei Costa Ribeiro. Conforme denúncia, Ita
César praticou o crime no dia 03 de maio  de 2009, na residência da vítima, durante uma discussão por divisão
de drogas. Sua pena foi estipulada em dois anos de reclusão. O réu foi levado a júri popular no último dia 19 de
maio, mas os membros do Conselho de Sentença desclassificaram a conduta para lesão corporal.

Já o 2º Tribunal do Júri condenou o mototaxista Bruno César Barros da Silva a 10 anos e 10 meses de reclusão,
pela morte de Marcos Eduardo Ridrs da Paz e Silva a golpes de faca. O assassinato foi cometido por vingança e
aconteceu no dia 19 de junho de 2008, na comunidade Floresta, área da Liberdade. O acusado não compareceu
ao julgamento, no último dia 21 de maio, presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima.

Na semana passada (28), em Sessão do 3º Tribunal do Júri, os jurados condenaram Marcelo José Araújo dos
Santos, acusado da morte de Deivid Laerte Monteiro Ferreira. O homicídio aconteceu no dia 2º de setembro de
2008 devido a uma discussão seguida de agressões entre a vítima e o acusado em um bar, onde bebiam juntas
na noite anterior.

De acordo com a denúncia, Marcelo José teria roubado a arma de um tio, que trabalhava como vigilante em uma
escola. De posse do revólver, o acusado foi até a casa da vítima e efetuou um tiro no peito da vítima. A pena
aplicada foi de 04 anos de reclusão.

No 3º Tribunal do Júri, os jurados ainda condenaram Enilton Pereira Lobato a 3 anos, 8 meses e 21 dias de
reclusão, pela tentativa de assassinato de três pessoas, no dia 03 de janeiro de 2006, na Liberdade. Consta na
denúncia que o crime teria ocorrido porque o acusado foi impedido de roubar um boné de um brincante de
bloco carnavalesco, o que teria gerado uma discussão. Após se evadir, o acusado retornou com mais três
comparsas ao local e efetuou cinco disparos, acertando, na perna, João Francisco Ribeiro Rodrigues e Marcio
Alves Durans; já João Batista Baeta Lima, levou um tiro na coluna. O julgamento, aconteceu no dia 21 de maio e
foi presidido pela juíza  Katya Coelho Dias.
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Manicure é condenada a 15 anos pela morte do marido
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Manicure é condenada a 15 anos pela morte do marido

Em sessão realizada no último dia 27 de maio, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia, foi condenada a
manicure Maria Alice Nunes Abreu, 38 anos, moradora do Bairro São Francisco. Contra Maria pesava a
acusação de homicídio duplamente qualificado cometido contra seu marido, Ednaldo Ávila de Brito. A sessão foi
conduzida pelo juiz Pedro Guimarães e a pena estabelecida foi de 15 anos de reclusão em regime inicialmente
fechado.

Conforme consta na denúncia, no dia 09 de julho de 2008, Maria Alice, encontrava-se na sua residência, situada
na Rua Safira, Vila São Francisco, juntamente com o seu marido, momento em que o irmão da acusada, Mariano
Antonio Abreu Junior, chegou e amordaçou a vítima, carregando-a pra dentro de casa. Ednaldo não teve tempo
de reagir à ação.

Os gritos teriam chamado a atenção de vizinhos que formaram uma aglomeração na porta e ameaçaram chamar
a polícia. Maria Alice teria saído da residência e acalmado a vizinhança, que se dispersou.  Em seguida, ela e o
irmão levaram a vítima para um local deserto, onde a assassinaram e abandonaram o corpo.

Ainda conforme a denúncia, feita pela promotora Sandra Fagundes Garcia, o crime foi praticado por motivo
torpe, considerando que o casal estava em fase de separação e a acusada queria se apropriar de todos os bens.

Considerando que a Maria Alice respondeu ao processo em liberdade, foi garantido a ela – em concordância
com o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal – o recurso em liberdade. “Seria um contra-senso
admitir-se o contrário, visto não estarem presentes os requisitos dos artigos 311 e 312, autorizadores da
decretação da prisão preventiva”, diz o juiz na sentença.

Assessoria de Comunicação
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Sejap apresenta métodos utilizados no Centro de Triagem de Pedrinhas em reunião da unidade de
Monitoramento Carcerário

 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Triagem de Pedrinhas, em São Luis, foram apresentados durante
mais uma reunião da Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização
Carcerária do Tribunal de Justiça, realizada no prédio da antiga Assembleia Legislativa, na segunda-feira (2).

Presentes representantes da Secretaria de Estado de Justiça e de Administração Penitenciária (Sejap),
Segurança Pública (SSP), Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania (Sedihc), Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros. O encontro foi coordenado pelo juiz
Fernando Mendonça da 2ª Vara de Execução Penal.

Na pauta, os integrantes do fórum de discussão debateram o realinhamento do fluxo de informação dos presos
que dão entrada no Sistema Prisional e no Poder judiciário e trataram da instalação de um banco de dados
único entre a Sejap, Polícia e o Judiciário.

O secretário adjunto de Justiça, Kécio Rabelo, explicou que diversas medidas vêm sendo adotadas a fim de
solucionar as demandas referentes à entrada dos presos no Sistema Prisional do estado, o que tem resultado em
uma melhor estruturação nos estabelecimentos prisionais. “Estamos realinhado a rotina interna do Centro de
triagem, buscando cumprir o que determina a Lei de Execução Penal. Cabe lembrar que existem algumas
demandas que vão surgindo durante o funcionamento da unidade e que algumas dizem respeito à administração
da Justiça e outras são demandas externas que envolvem outros órgãos”.

De acordo com o secretário adjunto, estes espaços de discussão são cruciais, uma vez que integraram diversos
órgãos e que busquem estratégias de ressocialização dos ingressos no sistema. “Essa reunião é um fórum
voltado para se estabelecer as atribuições de cada instituição e buscar de forma integrada um caminho único e
de coesão para que tenhamos um Centro de Triagem padronizado, alinhando desde a porta de entrada e
fazendo esse fluxo funcionar durante todo o processo de execução” completou Rabelo.

A Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário
maranhense (UMF) é pioneira no trabalho de monitoramento, constituída no Brasil que viabiliza, através de
uma rede de cooperação interinstitucional, a garantia do cumprimento da pena de prisão com respeito à
dignidade humana. Cabe a UMF organizar ações que envolvam a sociedade sobre a ressocialização e reinserção
social de presos e egressos, divulgando as ações propostas e os resultados obtidos.

Durante a apresentação na reunião, o diretor do Centro de Triagem de Pedrinhas, Wady dos Santos Neto,
explicou o método utilizado desde a entrada do preso na unidade até a transferência para outro
estabelecimento penal, de acordo com a situação processual do interno.

“Quando o preso chega da delegacia, ele é apresentado ao chefe de plantão e/ou à direção da unidade. A partir
daí, damos início ao processo de identificação, no qual um advogado faz a alimentação do sistema do Centro de



Inteligência e Informação em Segurança Penitenciária (Ciisp). Paralelo a isso, também oferecemos ao preso um
atendimento psicológico e jurídico, que é onde montamos um perfil social do interno”, explicou Wady dos
Santos Neto.

Na próxima reunião, cada órgão apresentará suas demandas relacionadas à questão dos dados quantitativos e
das dificuldades encontradas quanto à documentação de cada processo dos presos. As reuniões do grupo
ocorrem uma vez por mês. leia mais.
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Justiça declara greve de professores em São Luís como ilegal e
abusiva

Em despacho publicado nesta terça-feira (3), o desembargador Antonio Guerreiro Junior, do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJ-MA), declarou como ilegal e abusiva a greve deflagrada pelos professores da rede municipal
de São Luís. Na decisão, o desembargador determinou a imediata suspensão do movimento, com o consequente
retorno dos servidores grevistas ao trabalho, podendo o município proceder ao desconto em folha pelos dias
não trabalhados, dentre outras medidas.

A decisão atendeu a um pedido da própria prefeitura de São Luís, que alegou o não cumprimento de vários itens
constantes na chamada Leia de Greve. "Não houve a publicação do edital de convocação da assembleia em
órgão de imprensa, com a observância dos requisitos legais, conforme determina o estatuto do sindicato; não
houve aviso de greve à sociedade com publicação na imprensa e nem a fixação de percentual mínimo para
atendimento dos serviços, sem falar que o aumento exigido está acima da capacidade orçamentária e financeira
do município", enumerou o procurador-geral do município, Marcos Braid.

Além do retorno imediato às atividades, em seu despacho o desembargador facultou ao município proceder ao
desconto em folha pelos dias não trabalhados; anotações funcionais daqueles servidores que continuarem em
greve após a ilegalidade da greve; a instauração do processo administrativo disciplinar para apuração de
responsabilidade funcional e multa diária no valor de R$ 10 mil no caso de descumprimento da ordem judicial.

Guerreiro Júnior autorizou, ainda, a contratação imediata de professores por excepcional interesse público,
para atuarem durante o período em que perdurar a greve.

Os educadores estão em greve por tempo indeterminado desde o último dia 22 de maio. Eles reivindicam a
"valorização dos profissionais do magistério público; a reestruturação/reforma das escolas e construção de
novas unidades de ensino; realização de concurso público; reestruturação da jornada de trabalho; maior
celeridade nos processos de aposentadoria; implantação imediata dos direitos estatutários, com pagamento dos
retroativos; reajuste dos vencimentos do magistério na base de 20%.

Segundo a professora Elizabeth Castelo Branco, presidente do Sindicato dos Profissionais do Magistério do
Ensino Público de São Luís, até o momento o Sindeducação não foi notificado da decisão judicial. "Nós vamos
tomar as providências cabíveis. Acho até que é um equívoco declarar abusivo com poucos dias de greve",
argumentou a presidente.
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Consumidora ganha indenização por alarme em loja

O disparo do alarme sonoro antifurto de uma loja da Esplanada Brasil, em São Luís, sem que nada de irregular
fosse constatado, causou danos morais a uma consumidora que foi abordada por seguranças do estabelecimento.
Este foi o entendimento da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJMA), que condenou a empresa a pagar
indenização de R$ 5 mil, por considerar que a cliente sofreu constrangimento, dentre outras consequências.

A autora do pedido de indenização contou que o acionamento indevido do alarme ocorreu no momento em que
saía da loja, na qual havia feito compras. Ela disse que, por duas vezes, foi abordada por funcionários para
verificação e revista dos seus pertences. A sentença de primeira instância, favorável a ela, também fixou o valor
a ser pago em R$ 5 mil.

A empresa apelou ao TJMA, alegando que não houve dano moral, mas mero aborrecimento. Pediu a redução do
valor da indenização, caso fosse mantida a sentença.

Publicado em 03-06-2014 14:40:44.
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Poder Público deve criar programa para crianças órfãs em Olho d"Água das Cunhãs 

 

Vicente de Paula rejeitou os argumentos do município (Foto:Ribamar Pinheiro)|

O município de Olho d´Água das Cunhãs terá prazo de 90 dias para implantar programa de apoio sócio-familiar,
bem como criar abrigo municipal permanente, implementando também um programa de colocação, na forma de
guarda, para crianças órfãs e abandonadas.

A determinação é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou recurso da
prefeitura contra a decisão da comarca de Olho d´Água das Cunhãs e manteve as condenações, na ação civil
pública movida pelo Ministério Público Estadual (MP).

O município deverá ainda, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, repassar integralmente ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente os recursos previstos em lei e possibilitar a intervenção do Conselho
Municipal, em seu papel controlador e deliberativo em defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente.

O Ministério Público ajuizou ação alegando a ausência de uma regular política de atendimento a jovens e
infantes que têm seus direitos violados e ameaçados, já que o município não possui programas de proteção
integral como apoio às famílias, de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar e
ambulatorial dirigido a crianças, adolescentes, alcoólatras e dependentes químicos, além de inexistirem abrigo
municipal e programa de guarda pra crianças órfãs e abandonadas.

Na sentença, a juíza Josane Araújo Farias destacou o princípio da proteção integral, que estaria sendo violado
pelo município ante a necessidade de implementação das políticas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente. O princípio assegura à criança e ao adolescente, como dever do Estado, absoluta prioridade na
proteção de seus direitos.

Os argumentos do município no recurso foram rejeitados pelo relator, desembargador Vicente de Paula Gomes
de Castro, que classificou as medidas como obrigações legais do ente, de forma que a inércia não se justifica
diante da simples e não comprovada alegação da falta de disponibilidade financeira, que não basta para afastar
o dever constitucional de assegurar os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade.

"A concretização das medidas é imprescindível, inclusive a criação de abrigo, sob pena de patente desrespeito
às diretrizes que tratam da política de atendimento", justificou. (Processo: 192062012)
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Jurados condenam acusado de tentar matar preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão 

Tobias Pereira Oliveira foi condenado a 6 anos e 6 dias de reclusão por tentar assassinar a golpes de faca João
Batista Silva Mendes. O crime ocorreu manhã de 1º de outubro de 2010, no Comando Geral da Polícia Militar
(Calhau), onde os presos eram mantidos por motivo de segurança, considerando o crime em que estavam
envolvidos. Atualmente, eles cumprem pena em penitenciária federal. O julgamento foi presidido pelo juiz José
Heluy Júnior e ocorreu no último dia 27, na Sala de Sessões da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís.

Ao ser interrogado em plenário, Tobias Pereira Oliveira confessou que tentou matar João Batista Silva Mendes
porque a vítima envolvera-se no assassinato de um irmão do réu.  O réu já tem duas condenações por roubo,
responde a processo por homicídio e tem outros inquéritos policiais em tramitação.

Segundo a denúncia, no dia do crime, Tobias Pereira Oliveira saiu armado com uma faca da sua cela, ferindo
João Batista Silva com diversos golpes, quando os dois se encontravam no banho de sol. Ele só parou as
agressões porque um dos policiais da guarnição ameaçou atirar.

Outras condenações- Também no 4º Tribunal do Júri, no dia 29 de maio, foi condenado a 21 anos e 6 meses de
reclusão Marcelo Cláudio Mendes Costa, pelo assassinato de Carlos Guido Arcângelo Sousa. Marcelo confessou
o crime, tendo dito que o mesmo foi motivado por uma discussão, ocorrida na madrugada do dia 13 de maio de
2012, na Vila dos Nobres, região do Coroadinho. O réu já havia sido condenado por outro crime pela 1ª Vara
Criminal e responde a processo na Comarca de São Vicente Ferrer (MA).

Ainda em sessão da 4ª Vara do Júri, realizada no dia 22 de maio, os jurados condenaram também Walbernilson
da Cunha Wan Lume a 5 anos e 5 meses de reclusão por tentativa de homicídio contra  Wellington Alves
Tavares,  na noite  do dia 30 de junho de 2007, na Jordoa. O réu também possui antecedentes criminais, já
tendo sido condenado pela 1ª Vara de Entorpecentes da capital, onde responde a outro processo. Outro
processo contra o réu corre na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O réu confessou que o crime aconteceu após ele tomar satisfação com Wellington Alves Tavares por causa de
uma discussão entre a mãe do acusado e a mulher da vítima.

Ainda no 4º Tribunal do Júri, no último dia 15 de maio, foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão  José
Gleison Araújo Oliveira por matar, a golpes de facão na cabeça,  Valquimar Coelho Veloso, na noite do dia 18 de
agosto de 2005, na Vila  Mauro Fecury I. Após discutirem em um bar, o acusado  perseguiu a vítima em uma
bicicleta e a executou em local deserto.
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Manicure é condenada a 15 anos pela morte do marido

Em sessão realizada no último dia 27 de maio, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia, foi condenada a
manicure Maria Alice Nunes Abreu, 38 anos, moradora do Bairro São Francisco. Contra Maria pesava a
acusação de homicídio duplamente qualificado cometido contra seu marido, Ednaldo Ávila de Brito. A sessão foi
conduzida pelo juiz Pedro Guimarães e a pena estabelecida foi de 15 anos de reclusão em regime inicialmente
fechado.

Conforme consta na denúncia, no dia 09 de julho de 2008, Maria Alice, encontrava-se na sua residência, situada
na Rua Safira, Vila São Francisco, juntamente com o seu marido, momento em que o irmão da acusada, Mariano
Antonio Abreu Junior, chegou e amordaçou a vítima, carregando-a pra dentro de casa. Ednaldo não teve tempo
de reagir à ação.

Os gritos teriam chamado a atenção de vizinhos que formaram uma aglomeração na porta e ameaçaram chamar
a polícia. Maria Alice teria saído da residência e acalmado a vizinhança, que se dispersou.  Em seguida, ela e o
irmão levaram a vítima para um local deserto, onde a assassinaram e abandonaram o corpo.

Ainda conforme a denúncia, feita pela promotora Sandra Fagundes Garcia, o crime foi praticado por motivo
torpe, considerando que o casal estava em fase de separação e a acusada queria se apropriar de todos os bens.

Considerando que a Maria Alice respondeu ao processo em liberdade, foi garantido a ela - em concordância com
o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - o recurso em liberdade. "Seria um contra-senso
admitir-se o contrário, visto não estarem presentes os requisitos dos artigos 311 e 312, autorizadores da
decretação da prisão preventiva", diz o juiz na sentença.
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Jurados condenam homicida que confundiu vítima com outra
pessoa

Em sessão realizada no dia 27 de maio pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, os jurados condenaram
Joelson Rocha Machado pelo assassinato de Arilson Ribeiro Costa, cometido no dia 17 de fevereiro de 2012, na
Vila Mauro Fecury I, área do Anjo da Guarda. O acusado saiu de uma festa carnavalesca com a namorada e um
amigo e quando avistou a vítima na rua efetuou dois disparos de revólver. Interrogado, o réu disse ter
confundido o rapaz com uma pessoa com a qual mantinha uma rixa. A sessão foi presidida pelo juiz Osmar
Gomes dos Santos e a pena aplicada foi de 8 anos de reclusão.

Também no 1º Tribunal do Júri, no último dia 21 de maio, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de
Michel da Silva Ribeiro acusado do assassinato de Deilson Douglas Lopes, após uma briga de bar na Vila São
Sebastião. Segundo depoimento das testemunhas, os dois estavam embriagados e discutiram porque a vítima
quebrou uma garrafa e tentou danificar a porta do banheiro onde o denunciado se encontrava, para agredi-lo.
Michel teve pena de 6 anos de reclusão.

Ainda no 1º Tribunal do Júri, foi condenado o eletricista Ita César Machado Cantanhede pelo cometimento de
lesão corporal de natureza grave com emprego de uma faca contra Ednei Costa Ribeiro. Conforme denúncia, Ita
César praticou o crime no dia 03 de maio  de 2009, na residência da vítima, durante uma discussão por divisão
de drogas. Sua pena foi estipulada em dois anos de reclusão. O réu foi levado a júri popular no último dia 19 de
maio, mas os membros do Conselho de Sentença desclassificaram a conduta para lesão corporal.

Já o 2º Tribunal do Júri condenou o mototaxista Bruno César Barros da Silva a 10 anos e 10 meses de reclusão,
pela morte de Marcos Eduardo Ridrs da Paz e Silva a golpes de faca. O assassinato foi cometido por vingança e
aconteceu no dia 19 de junho de 2008, na comunidade Floresta, área da Liberdade. O acusado não compareceu
ao julgamento, no último dia 21 de maio, presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima.

Na semana passada (28), em Sessão do 3º Tribunal do Júri, os jurados condenaram Marcelo José Araújo dos
Santos, acusado da morte de Deivid Laerte Monteiro Ferreira. O homicídio aconteceu no dia 2º de setembro de
2008 devido a uma discussão seguida de agressões entre a vítima e o acusado em um bar, onde bebiam juntas
na noite anterior.

De acordo com a denúncia, Marcelo José teria roubado a arma de um tio, que trabalhava como vigilante em uma
escola. De posse do revólver, o acusado foi até a casa da vítima e efetuou um tiro no peito da vítima. A pena
aplicada foi de 04 anos de reclusão.

No 3º Tribunal do Júri, os jurados ainda condenaram Enilton Pereira Lobato a 3 anos, 8 meses e 21 dias de
reclusão, pela tentativa de assassinato de três pessoas, no dia 03 de janeiro de 2006, na Liberdade. Consta na
denúncia que o crime teria ocorrido porque o acusado foi impedido de roubar um boné de um brincante de
bloco carnavalesco, o que teria gerado uma discussão. Após se evadir, o acusado retornou com mais três
comparsas ao local e efetuou cinco disparos, acertando, na perna, João Francisco Ribeiro Rodrigues e Marcio
Alves Durans; já João Batista Baeta Lima, levou um tiro na coluna. O julgamento, aconteceu no dia 21 de maio e
foi presidido pela juíza  Katya Coelho Dias.
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Polícia
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Açailândia – Tribunal do júri condena ré a 15 anos de prisão

Fachada das Promotorias de Justiça de Açailândia

Em sessão do Tribunal do Júri, realizada no dia 27 de maio, na cidade de Açailândia, a ré Maria Alice Nunes foi
condenada a 15 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado contra seu companheiro, Ednaldo Ávila
de Brito, num caso de bastante repercussão na comarca.

De acordo com os autos, Maria Alice participou do crime, ocorrido no dia 9 de julho de 2008, ajudando a
imobilizar a vítima, amordaçando-o para que seu irmão, Mariano Antonio de Abreu Junior, efetuasse disparos de
arma de fogo. Os jurados acolheram a tese defendida pela titular da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Açailândia, Sandra Fagundes Garcia, e reconheceram que a ré agiu por motivo torpe, consistente em se
apoderar do patrimônio do companheiro.

Em julgamento anterior realizado em outubro de 2010, Maria Alice Nunes havia sido absolvida pelos jurados,
mas o MPMA recorreu, tendo o júri sido anulado pelo Tribunal de Justiça. Na mesma ocasião, Mariano Antonio
foi condenado a 18 anos de reclusão. O irmão da ré já havia sido condenado anteriormente a 16 anos e seis
meses pelo assassinato de um outro cunhado, o taxista Vicente Teixeira.

À Maria Alice foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu todo o processo nessa
condição e não estão presentes os requisitos que justificariam a decretação de prisão preventiva ao caso.
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Servidores recebem treinamento sobre os sistemas Digidoc, Themis PG e Projudi

A Escola Superior da Magistratura (ESMAM) promoveu treinamento sobre o Sistema Digidoc para os servidores
das unidades administrativas e judiciais do Fórum de São Luís, nos dias 29 e 30 de maio.

O treinamento foi ministrado pela chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo do TJMA, Sanae Souza Yamada,
visando capacitar novos servidores que ingressaram no quadro do Poder Judiciário e atualizar os conhecimentos
daqueles que já utilizam a ferramenta.

Houve mudanças no Digidoc e é necessário que os servidores se capacitem acerca do funcionamento e dinâmica
da ferramenta, disse Sanae Souza Yamada.

Os servidores das unidades judiciais do Fórum de São Luís também receberam treinamento sobre os sistemas
Themis PG e Projudi. A capacitação foi ministrada nos dias 28 e 29 de maio pelo servidor da Diretoria de
Informática do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Uilson Pereira.

Valquíria Santana
Assessoria de Comunicação asscom@tjma.jus.br
(98) 3198.4370

mailto:asscom@tjma.jus.br
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Servidores do Judiciário aprovam treinamento de memorização na Esmam

Uma boa memória é ideal para todos os profissionais e fundamental para quem trabalha com muita informação
e nem sempre dispõe de tanto tempo. Com base nesse entendimento, a Escola Superior da Magistratura do
Maranhão (Esmam) ofereceu a cerca de 130 servidores do Poder Judiciário estadual um treinamento em
memorização ministrado pelo pesquisador cognitivo, autor, consultor e palestrante Renato Alves, primeiro
recordista brasileiro de memória.

O pesquisador ensinou estratégias para a aprendizagem acelerada, memorização, foco e concentração. O
público que lotou o auditório da Esmam interagiu por meio de dinâmicas para assimilação das técnicas e
recebeu material didático gratuito. A intenção é capacitar os servidores, para que possam executar suas
atividades profissionais com redução do risco de distração e de ter que refazer o trabalho.

A resposta às atividades foi elogiada pelo palestrante, para quem a construção de memórias fortes é baseada
em três etapas: estudar, a ponto de explicar o que será memorizado; organizar, encontrando formas que
facilitem e acelerem a memorização; e assimilar, utilizando ferramentas e estratégias de fixação.

PARTES DO CORPO - Uma das técnicas utilizadas por Alves consiste em associar partes do corpo a palavras,
frases ou expressões. Como exemplo, ele relacionou as principais obras do escritor Jorge Amado a cabelo, testa,
olhos, orelhas, nariz, até chegar aos pés, que representavam Tieta, enumerando um total de 14 títulos. Os
participantes do treinamento ficaram surpresos quando descobriram que haviam memorizado todos os nomes,
em qualquer ordem, rapidamente.

O pesquisador explica que o princípio da concentração na leitura está em envolver no ato uma grande parte do
cérebro, que é dividido em dois hemisférios: o esquerdo, responsável por cálculos, escrita, leitura, entre outras
funções; e o direito, parte mais emocional, simbólica e criativa. Partindo dessa premissa, um dos exemplos é
imaginar personagens, objetos, lugares e ações conforme se desenvolva a leitura, criando as chamadas telas
mentais. Segundo Alves, tal processo forçará o estímulo da memória visual.

Especificamente numa área como a de um técnico, que tem que ler muitos documentos, ele aprende a assimilar
com mais qualidade, a perceber que a memorização não é só uma questão técnica, mas é comportamento, citou
o autor de Técnicas Avançadas de Memorização e Concentração. Todos nós temos um potencial muito grande
de memorização. O que a gente precisa é descobrir funções que já existem no nosso sistema cognitivo e
deixá-las aflorar, completou.

Participantes da palestra aprovaram o treinamento: As técnicas que ele passou são bem simples e fáceis de
serem aplicadas no diaadia, avaliou o técnico judiciário Wander Henrique Braga da Silva. Com essas técnicas, a
gente pode conseguir ir recapitulando cada curso que a gente já fez, de forma que possa fazer uma síntese e
aplicar no ambiente de trabalho, explicou a auxiliar judiciária Djanne de Oliveira.

RECORDISTA - Renato Alves foi oficialmente reconhecido o primeiro recordista de memória do país em 2006,
pelo Rank Brasil, o livro brasileiro dos recordes. Com o método que leva seu nome, ele já capacitou mais de 200
mil pessoas. Dentre seus clientes, há universidades públicas e privadas, órgãos do governo e multinacionais.
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Plano de saúde indenizará associado por recusa de tratamento

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 6 horas atrás

Para Jaime Araújo, a negativa de autorização do procedimento pelo plano de sáude foi abusiva (Foto:Ribamar
Pinheiro)

A GEAP Fundação de Seguridade Social foi condenada pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) a pagar indenização no valor de R$ 6 mil, por danos morais, a um associado que teve negado
um pedido de procedimento médico. O cliente foi diagnosticado com retinopatia diabética em ambos os olhos,
uma doença caracterizada pela deterioração das células da retina por causa do excesso de açúcar no sangue,
que pode levar à cegueira.

O plano de saúde apelou ao TJMA contra a condenação em primeira instância, pedindo a reforma da sentença,
ao alegar a impossibilidade de arcar com tratamentos ainda não consolidados no mercado, excessivos à
realização do procedimento ou mesmo ainda em fase experimental.

O desembargador Jaime Araújo (relator) explicou que o paciente corria risco de perda de visão caso não
recebesse o tratamento adequado, com a injeção Intravitera + Ranibizumabe. Disse que tanto o diagnóstico
quanto o tratamento encontram-se embasados em prova robusta.

Para ele, a negativa de autorização do procedimento foi abusiva, em razão da previsão de cobertura pela ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) para o caso do associado, o que causou sério abalo psíquico ao
cliente e a todos os seus familiares.

Jaime Araújo acrescentou que essa negativa, por si só, enseja flagrante violação aos direitos do consumidor com
poucas condições financeiras que, mesmo pagando suas mensalidades em dia, é impedido em seu direito de
usufruir do atendimento de que necessita.

O relator verificou que a decisão tomada pela Justiça de 1º grau encontra amplo respaldo em vários incisos do
artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Frisou, ainda, a obrigação da GEAP de custear o
tratamento, em razão da urgência do quadro clínico apresentado pelo paciente e por ser esse tratamento o mais
indicado para o caso, segundo recomendação médica.

O voto do relator foi desfavorável à apelação da GEAP, mantendo a sentença de primeira instância,
entendimento acompanhado pelos desembargadores Marcelino Everton (revisor) e Paulo Velten. (Processo nº
66282014)

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Equipe do Tribunal de Minas Gerais ministra curso sobre precatórios no TJMA

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 8 horas atrás

Os servidores receberam orientações sobre ações condenatórias impostas ao Poder Público

Os servidores da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam
treinamento teórico e prático sobre ações condenatórias impostas ao Poder Público para a correta expedição
dos precatórios e pagamentos autônomos através de RPV's (requisições de pequeno valor), reflexões filosóficas
e doutrinárias em torno de temas atuais.

Um dos pontos mais tratados durante as palestras foi a Emenda Constitucional nº 62/2009 declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em março de 2013, mas ainda em vigor devido à
pendência do julgamento sobre a modulação dos efeitos. A emenda instituiu o novo regime especial para
pagamento de precatórios.

O treinamento foi ministrado pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e doutor
em Direito Público, Ramom Tácio de Oliveira, pelo procurador daquele Estado e mestre em Direito Empresarial,
Fábio Murilo Nazar, e por dois servidores da Assessoria Técnica de Precatórios do TJMG, Tiago Starling e
Marcelo Candido da Costa.

De acordo com o juiz auxiliar da Presidência do TJMA, Nilo Ribeiro, gestor da Coordenadoria de Precatórios, o
convite para realização do curso foi motivado pelas boas referências do TJMG no tratamento e processamento
dos precatórios, considerando que Minas é o Estado com maior número de municípios do país e o primeiro a
possuir uma central de treinamento e conciliação de precatórios (Justiça Comum).

Foi uma troca de experiência muito proveitosa para o nosso Tribunal, que possui um setor de precatórios ainda
novo e pretende aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho, avaliou.

O juiz Ramon Tácio de Oliveira, que atua na área de precatórios desde 2005, opina que a troca de experiências
é importante porque se trata de um serviço que envolve dívidas consideráveis, que são angustiantes para as
partes e exigem a busca de alternativas eficazes. Temos alcançado resultado muito positivos em Minas Gerais,
que tem baixado bastante as dívidas nos últimos anos, afirmou.

Juliana Mendes

Assessoria de Comunicação do TJMA asscom@tjma.jus.br
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Jurados condenam homicida que confundiu vítima com outra pessoa

Em sessão realizada no dia 27 de maio pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, os jurados condenaram
Joelson Rocha Machado pelo assassinato de Arilson Ribeiro Costa, cometido no dia 17 de fevereiro de 2012, na
Vila Mauro Fecury I, área do Anjo da Guarda. O acusado saiu de uma festa carnavalesca com a namorada e um
amigo e quando avistou a vítima na rua efetuou dois disparos de revólver. Interrogado, o réu disse ter
confundido o rapaz com uma pessoa com a qual mantinha uma rixa. A sessão foi presidida pelo juiz Osmar
Gomes dos Santos e a pena aplicada foi de 8 anos de reclusão.

Também no 1º Tribunal do Júri, no último dia 21 de maio, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de
Michel da Silva Ribeiro acusado do assassinato de Deilson Douglas Lopes, após uma briga de bar na Vila São
Sebastião. Segundo depoimento das testemunhas, os dois estavam embriagados e discutiram porque a vítima
quebrou uma garrafa e tentou danificar a porta do banheiro onde o denunciado se encontrava, para agredi-lo.
Michel teve pena de 6 anos de reclusão.

Ainda no 1º Tribunal do Júri, foi condenado o eletricista Ita César Machado Cantanhede pelo cometimento de
lesão corporal de natureza grave com emprego de uma faca contra Ednei Costa Ribeiro. Conforme denúncia, Ita
César praticou o crime no dia 03 de maio de 2009, na residência da vítima, durante uma discussão por divisão
de drogas. Sua pena foi estipulada em dois anos de reclusão. O réu foi levado a júri popular no último dia 19 de
maio, mas os membros do Conselho de Sentença desclassificaram a conduta para lesão corporal.

Já o 2º Tribunal do Júri condenou o mototaxista Bruno César Barros da Silva a 10 anos e 10 meses de reclusão,
pela morte de Marcos Eduardo Ridrs da Paz e Silva a golpes de faca. O assassinato foi cometido por vingança e
aconteceu no dia 19 de junho de 2008, na comunidade Floresta, área da Liberdade. O acusado não compareceu
ao julgamento, no último dia 21 de maio, presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima.

Na semana passada (28), em Sessão do 3º Tribunal do Júri, os jurados condenaram Marcelo José Araújo dos
Santos, acusado da morte de Deivid Laerte Monteiro Ferreira. O homicídio aconteceu no dia 2º de setembro de
2008 devido a uma discussão seguida de agressões entre a vítima e o acusado em um bar, onde bebiam juntas
na noite anterior.

De acordo com a denúncia, Marcelo José teria roubado a arma de um tio, que trabalhava como vigilante em uma
escola. De posse do revólver, o acusado foi até a casa da vítima e efetuou um tiro no peito da vítima. A pena
aplicada foi de 04 anos de reclusão.

No 3º Tribunal do Júri, os jurados ainda condenaram Enilton Pereira Lobato a 3 anos, 8 meses e 21 dias de
reclusão, pela tentativa de assassinato de três pessoas, no dia 03 de janeiro de 2006, na Liberdade. Consta na
denúncia que o crime teria ocorrido porque o acusado foi impedido de roubar um boné de um brincante de
bloco carnavalesco, o que teria gerado uma discussão. Após se evadir, o acusado retornou com mais três
comparsas ao local e efetuou cinco disparos, acertando, na perna, João Francisco Ribeiro Rodrigues e Marcio
Alves Durans; já João Batista Baeta Lima, levou um tiro na coluna. O julgamento, aconteceu no dia 21 de maio e
foi presidido pela juíza Katya Coelho Dias.
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Manicure é condenada a 15 anos pela morte do marido

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 3 horas atrás

Em sessão realizada no último dia 27 de maio, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia, foi condenada a
manicure Maria Alice Nunes Abreu, 38 anos, moradora do Bairro São Francisco. Contra Maria pesava a
acusação de homicídio duplamente qualificado cometido contra seu marido, Ednaldo Ávila de Brito. A sessão foi
conduzida pelo juiz Pedro Guimarães e a pena estabelecida foi de 15 anos de reclusão em regime inicialmente
fechado.

Conforme consta na denúncia, no dia 09 de julho de 2008, Maria Alice, encontrava-se na sua residência, situada
na Rua Safira, Vila São Francisco, juntamente com o seu marido, momento em que o irmão da acusada, Mariano
Antonio Abreu Junior, chegou e amordaçou a vítima, carregando-a pra dentro de casa. Ednaldo não teve tempo
de reagir à ação.

Os gritos teriam chamado a atenção de vizinhos que formaram uma aglomeração na porta e ameaçaram chamar
a polícia. Maria Alice teria saído da residência e acalmado a vizinhança, que se dispersou. Em seguida, ela e o
irmão levaram a vítima para um local deserto, onde a assassinaram e abandonaram o corpo.

Ainda conforme a denúncia, feita pela promotora Sandra Fagundes Garcia, o crime foi praticado por motivo
torpe, considerando que o casal estava em fase de separação e a acusada queria se apropriar de todos os bens.

Considerando que a Maria Alice respondeu ao processo em liberdade, foi garantido a ela em concordância com
o disposto no art. 387, 1º, do Código de Processo Penal o recurso em liberdade. Seria um contra-senso
admitir-se o contrário, visto não estarem presentes os requisitos dos artigos 311 e 312, autorizadores da
decretação da prisão preventiva, diz o juiz na sentença.

Assessoria de Comunicação
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Acusada de homicídio é condena a 15 anos de prisão em Açailândia

Segundo o Júri, Maria Alice participou da morte do companheiro

AÇAILÂNDIA – O Tribunal do Júri da comarca de Açailândia condenou a ré Maria Alice Nunes a quinze anos de
prisão por homicídio duplamente qualificado contra o companheiro dela, Ednaldo Ávila de Brito. Crime que
ganhou muita repercussão na comarca.
 
De acordo com os autos, Maria Alice participou do crime, que aconteceu no dia 9 de julho de 2008, ajudando a
imobilizar a vítima, amordaçando-o para que seu irmão, Mariano Antonio de Abreu Junior, efetuasse disparos de
arma de fogo.
 
Os jurados acolheram a tese defendida pela titular da 6ª Promotoria de Justiça de Açailândia, Sandra Fagundes
Garcia, e reconheceram que a ré agiu por motivo torpe, consistente em se apoderar do patrimônio do
companheiro.
 
Em julgamento anterior, realizado em outubro de 2010, Maria Alice Nunes havia sido absolvida pelos jurados,
mas o Ministério Público recorreu, tendo o júri sido anulado pelo Tribunal de Justiça. Na mesma ocasião,
Mariano Antonio foi condenado a dezoito anos de reclusão. O irmão da ré já havia sido condenado
anteriormente a dezesseis anos e seis meses pelo assassinato de um outro cunhado, o taxista Vicente Teixeira.
 
Maria Alice pode recorrer em liberdade, uma vez que respondeu todo o processo nessa condição e não estão
presentes os requisitos que justificariam a decretação de prisão preventiva ao caso.
 
Fonte: Portal Imirante
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Jurados condenam homicida que confundiu vítima com outra pessoa

Também no 1º Tribunal do Júri, no último dia 21 de maio, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de
Michel da Silva Ribeiro acusado do assassinato de Deilson Douglas Lopes
Em sessão realizada no dia 27 de maio pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, os jurados condenaram
Joelson Rocha Machado pelo assassinato de Arilson Ribeiro Costa, cometido no dia 17 de fevereiro de 2012, na
Vila Mauro Fecury I, área do Anjo da Guarda. O acusado saiu de uma festa carnavalesca com a namorada e um
amigo e quando avistou a vítima na rua efetuou dois disparos de revólver. Interrogado, o réu disse ter
confundido o rapaz com uma pessoa com a qual mantinha uma rixa. A sessão foi presidida pelo juiz Osmar
Gomes dos Santos e a pena aplicada foi de 8 anos de reclusão.
 
Também no 1º Tribunal do Júri, no último dia 21 de maio, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de
Michel da Silva Ribeiro acusado do assassinato de Deilson Douglas Lopes, após uma briga de bar na Vila São
Sebastião. Segundo depoimento das testemunhas, os dois estavam embriagados e discutiram porque a vítima
quebrou uma garrafa e tentou danificar a porta do banheiro onde o denunciado se encontrava, para agredi-lo.
Michel teve pena de 6 anos de reclusão.
Ainda no 1º Tribunal do Júri, foi condenado o eletricista Ita César Machado Cantanhede pelo cometimento de
lesão corporal de natureza grave com emprego de uma faca contra Ednei Costa Ribeiro. Conforme denúncia, Ita
César praticou o crime no dia 03 de maio  de 2009, na residência da vítima, durante uma discussão por divisão
de drogas. Sua pena foi estipulada em dois anos de reclusão. O réu foi levado a júri popular no último dia 19 de
maio, mas os membros do Conselho de Sentença desclassificaram a conduta para lesão corporal.
 
Já o 2º Tribunal do Júri condenou o mototaxista Bruno César Barros da Silva a 10 anos e 10 meses de reclusão,
pela morte de Marcos Eduardo Ridrs da Paz e Silva a golpes de faca. O assassinato foi cometido por vingança e
aconteceu no dia 19 de junho de 2008, na comunidade Floresta, área da Liberdade. O acusado não compareceu
ao julgamento, no último dia 21 de maio, presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima.
De acordo com a denúncia, Marcelo José teria roubado a arma de um tio, que trabalhava como vigilante em uma
escola. De posse do revólver, o acusado foi até a casa da vítima e efetuou um tiro no peito da vítima. A pena
aplicada foi de 04 anos de reclusão.
 
No 3º Tribunal do Júri, os jurados ainda condenaram Enilton Pereira Lobato a 3 anos, 8 meses e 21 dias de
reclusão, pela tentativa de assassinato de três pessoas, no dia 03 de janeiro de 2006, na Liberdade. Consta na
denúncia que o crime teria ocorrido porque o acusado foi impedido de roubar um boné de um brincante de
bloco carnavalesco, o que teria gerado uma discussão. Após se evadir, o acusado retornou com mais três
comparsas ao local e efetuou cinco disparos, acertando, na perna, João Francisco Ribeiro Rodrigues e Marcio
Alves Durans; já João Batista Baeta Lima, levou um tiro na coluna. O julgamento, aconteceu no dia 21 de maio e
foi presidido pela juíza  Katya Coelho Dias.
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Abertas inscrições para curso de Português com ênfase na Reforma
Publicado em Concursos & Carreiras Segunda, 02 Junho 2014 16:16

 Abertas inscrições para curso de Português com ênfase na Reforma
A Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) realizará capacitação em Língua Portuguesa para
servidores do Judiciário estadual. O curso, que terá como foco a nova reforma ortográfica, será ministrado pela
professora Maria da Graça Furtado Dutra, no prédio da ESMAM, no período de 9 a 13 de junho, no turno
matutino.
Para participar, é necessário acessar o sistema acadêmico Tutor, e confirmar a inscrição até o dia 5 de junho.
A reforma ortográfica, cuja vigência obrigatória foi adiada pelo governo brasileiro para 2016, trouxe algumas
alterações que já estão sendo utilizadas tanto na redação de documentos oficiais, quanto em outras publicações
mais recentes.
O objetivo do treinamento é atualizar os servidores quanto a essas mudanças, para que estejam efetivamente
preparados a redigir conforme o novo Acordo Ortográfico.

REFORMA ORTOGRÁFICA - O acordo para a reforma ortográfica pretende unificar as regras do português
escrito em todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Um dos efeitos esperados, com a
reforma é em relação ao intercâmbio cultural, redução de custos de produção e tradução de livros e a difusão
bibliográfica nesses países de colonização portuguesa.


