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Em júri promovido nessa quinta-feira, 02, pela 2 Vara de Paço do Lumiar, (termo da Comarca de São Luís), o
Conselho de Sentença decidiu pela absolvição do réu, o ex-policial militar Sandro Moretti, acusado do homicídio
de Tácio Kaique Pereira Pires. Presidiu o julgamento a juíza Vanessa Clementino Sousa, titular da Vara.

Em votação secreta, os jurados concluíram "que o réu desferiu o tiro que causou a morte da vítima" e "que o réu
merece ser absolvido".

Quanto ao veículo que o acusado dirigia na ocasião do crime, os jurados decidiram que o mesmo foi roubado e
posteriormente adquirido por terceiro, e o que o réu sabia ser o veículo produto de roubo.
"Em face da soberania dos veredictos que decidiu que o reú Sandro Moretti Furtado de Oliveira não cometeu os
crimes de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, e de receptação DECLARO ABSOLVIDO o réu SANDRO
MORETTI FURTADO DE OLIVEIRA", diz a juíza na sentença.

Segundo a magistrada, ao final da sessão do júri o Ministério Público apresentou recurso da decisão do júri.

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça

O post Ex-policial militar acusado de homicídio em Paço do Lumiar é absolvido em júri apareceu primeiro em
Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/06/03/ex-policial-militar-acusado-de-homicidio-em-paco-do-lumiar-e-absolvido-em-juri/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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Diante da repetição de processos sobre eventual direito dos servidores públicos estaduais à diferença
remuneratória de 21,7% e da multiplicidade de decisões divergentes sobre a mesma matéria - com risco à
isonomia e à segurança jurídica - o Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - na sessão do dia 25 de
maio - instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 17.015/2016, visando dar o
mesmo tratamento para uma situação jurídica que afeta indistintamente o interesse de todos os servidores
públicos do Estado.

Com a decisão do Plenário do TJMA, o desembargador Paulo Velten - relator do IRDR - determinou a suspensão
de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, em trâmite no Maranhão, que contenham controvérsia
sobre eventual direito dos servidores estaduais à diferença remuneratória de 21,7%, comunicando da suspensão
os órgãos jurisdicionais do Estado com competência fazendária de 1ª e 2ª instâncias.

As questões de direito submetidas ao IRDR constarão de banco eletrônico de dados do Tribunal de Justiça e de
cadastro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de modo a permitir a identificação dos processos alcançados
pela admissibilidade do incidente.

Em momento posterior, o Plenário do Tribunal julgará o IRDR e definirá a tese jurídica que será aplicada aos
inúmeros processos repetidos, assegurando tratamento igualitário para todos os servidores do Estado. Com o
julgamento do incidente, o entendimento da Corte deverá ser aplicado a todos os processos referentes ao tema
no âmbito da Justiça maranhense.

O TJMA terá o prazo máximo de um ano para julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. O
resultado do julgamento vai orientar a forma como os juízes de 1º Grau deverão julgar, aplicando o padrão
decisório estabelecido. Ou seja, o julgado da Justiça de 2º Grau firmará um "processo-modelo" que atingirá todo
o raio de processos suspensos pela existência do IRDR.

De acordo com o desembargador Paulo Velten, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - previsto no
novo Código de Processo Civil (CPC) - gera a estabilidade da jurisprudência, melhora a performance do Poder
Judiciário, tornando-o mais eficiente e capaz de solucionar as demandas repetitivas em tempo razoável e de
forma idêntica para os jurisdicionados que se encontram na mesma condição.

O magistrado ressalta que grande parte do volume de ações em tramitação no Judiciário concerne a causas
ditas repetitivas, onde a questão jurídica a ser enfrentada é a mesma, com pretensões de direitos homogêneos
defendidos em diversas ações.

"Na atual quadra, de amplo acesso à Justiça e de tutela dos direitos, não é mais concebível que idênticas



situações de direito sejam tratadas de modo diverso pela Justiça, gerando insegurança para os jurisdicionados e
perda de referência para os magistrados de 1º grau, que ficam desorientados, sem saber qual solução adotar",
afirmou o desembargador.

Velten afirma que "tem absoluta certeza que a instância máxima do Judiciário Estadual saberá dar a solução
adequada ao caso, qualquer que seja ela, tutelando com isonomia idênticas situações jurídicas".

O cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ocorre nos casos onde seja observado o risco
de controvérsia no julgamento de demandas que versem sobre questão de direito e nas demandas em que haja
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica conforme enunciam os incisos dos artigos 976 e 987 do novo
Código de Processo Civil.

 O post TJ instaura IRDR sobre direito de 21,7% de aumento aos servidores apareceu primeiro em Blog do
Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2016/06/03/tj-instaura-irdr-sobre-direito-de-217-de-aumento-aos-servidores/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Durante a greve, o Sindsalem fez alusão aos servidores fantasmas da Assembleia

As denúncias do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sindsalem) sobre a
existência de funcionários "fantasmas" na folha de pagamento na Casa podem ter um
desdobramento de impacto no Maranhão.

Uma decisão do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
publicada quarta-feira (1º), obriga Assembleia Legislativa a adequar o seu Portal da
Transparência conforme a Lei em um prazo de 30 dias.

 

 

A medida decorre de ação do Ministério Público, baseado na denúncia de que existem cerca
de 200 funcionários "fantasmas" no poder Legislativo do Maranhão recebendo dinheiro
público sem trabalhar.

 

 

Na mesma decisão, o magistrado obriga a Mesa Diretora a Assembleia Legislativa a fornecer
a relação de todos os deputados e servidores (efetivos, comissionados, contratados e
requisitados), com indicação do cargo, incluindo remuneração do mês de maio (inclusive
verba de gabinete e eventuais vantagens), e lotação. O prazo para a divulgação dessas
informações é de 30 dias.

 



 

O poder Legislativo do Maranhão vem sendo alvo de diversas denúncias do Sindsalem e
agora recebe uma sentença rigorosa do juiz Douglas de Melo Martins, que vai revelar os
segredos sobre a folha de pagamento.
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Dois diretores da Assembleia Legislativa do Maranhão culparam o Governo do Estado pela falta de
transparência no portal orçamentário da Casa. As manifestações foram encaminhadas ao diretor-geral da
Assembleia, Carlos Alberto Martins, em abril deste ano, e estão anexadas ao Processo Administrativo n.º
1567/2016, instaurado a partir do Ofício n.º 112/2016, da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) do Maranhão.

Nos documentos, obtidos com exclusividade pelo ATUAL7, o diretor-geral adjunto de Tecnologia da Informação
da AL-MA, Antônio Marão, diz que as informações exibidas no Portal da Transparência da Assembleia são
enviadas pela Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação em arquivos de texto, pare serem inseridas no
banco de dados do portal. Ele diz ainda que é o Estado quem controla e repassa para a Assembleia a folha dos
parlamentares, as informações financeiras, patrimoniais e de pessoal, e que desde 2015 ? quando somente os
gastos da folha ultrapassaram a casa dos R$ 263 milhões ? esse repasse de dados deixou de ser feito.

"Desde 2015, com a mudança da estrutura das contas tem havido atraso na remessa, motivo pelo qual não
foram publicadas as informações deste ano", aponta.

É também de Marão a informação de que a Assembleia maranhense precisaria desembolsar R$ 3,5 milhões para
produzir um novo Portal da Transparência, nos moldes do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e
Lei da Transparência.

"O mercado oferece sistemas integrados ERP – Enterprise Resource Planning, que abrangem compras,
almoxarifado, execução e elaboração e RH, com a consequente publicação na internet em tempo real de acordo
com os ditames legais, permitindo a esta Casa cumprir a exigência do Ministério Público. Os softwares estão
orçados em R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) e os serviços de consultoria para implantação
em R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais)", conclui Marão.

A culpa do Governo do Estado pela falta de transparência do portal orçamentário da Assembleia também é
corroborada pelo diretor de Finanças e Orçamento da Casa, Abimael Linkon Cutrim. Em seu despacho ao
diretor-geral, ele destaca que a AL-MA não possui Portal da Transparência próprio, e que o utilizado pelo Poder
Legislativo é oriundo do que foi disponibilizado pelo Poder Executivo. Abimael Cutrim alega que isso traz
economia para a Assembleia, mas que esta fica, de certa forma, refém do Executivo.

"Há de se ressaltar que todo procedimento de planejamento, contabilidade e patrimonial é desempenhado em
sistema disponibilizado pelo Estado de forma gratuita, com isso o bando de dados da Assembleia fica sob
guarda e responsabilidade do Poder Executivo. A partir daí, com o Sistema de Planejamento e Execução



Orçamentária e o Sistema de Portal da Transparência utilizados por este Poder serem de propriedade do Estado
bem como todo banco de dados estar sob sua guarda, a Assembleia Legislativa fica, de certa forma, a mercê,
digo, dependente do envio desses arquivos para a alimentação do portal, o que, na maioria das vezes, ocorre
com atraso", conclui.

A Assembleia Legislativa do Maranhão é presidida pelo deputado Humberto Coutinho (PDT), padrinho político
do governador Flávio Dino (PCdoB).

Caixa preta será aberta

A falta de transparência da Assembleia Legislativa no que diz respeito a gestão fiscal, administrativa e
financeira levou a Justiça, ontem 1º, a determinar que a AL-MA divulgue em juízo, no prazo máximo de cinco
dias, a relação de todos os deputados estaduais e servidores (efetivos, comissionados, contratados e
requisitados) lotados na Casa, com indicação de cargo, remuneração do mês de maio deste ano (inclusive verba
de gabinete e eventuais vantagens) e lotação.

A decisão é do juiz Douglas de Melo Martins, responsável pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São
Luís.

O magistrado determinou ainda que a Assembleia realize, num prazo de 90 dias, o recadastramento de todos os
servidores lotados na Casa, além de adequar seu Portal da Transparência de acordo com o que prevê a LRF, no
prazo de 30 dias, nos mesmos moldes do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. O mesmo prazo
também foi dado para que seja adaptado o Serviço de Acesso às Informações Públicas ao Cidadão, atualmente
ineficiente.

Leia também:●

PGJ: em 2008, Flávio Dino pediu que Jackson nomeasse mais votado●

Flávio Dino: em quatro anos o desgaste que Sarney levou quatro décadas para conseguir●

Flávio Dino chama Neto Evangelista de "menino pidão"●

 

http://blogdolinhares.com.br/2016/06/01/pgj-em-2008-flavio-dino-pediu-que-jackson-nomeasse-mais-votado/
http://blogdolinhares.com.br/2016/05/31/flavio-dino-em-quatro-anos-o-desgaste-que-sarney-levou-quatro-decadas-para-conseguir/
http://blogdolinhares.com.br/2016/05/27/flavio-dino-chama-neto-evangelista-de-menino-pidao/
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O primeiro Centro de Tratamento de Resíduos do Maranhão (CTR) foi inaugurado na manhã
de ontem (02), com a presença de autoridades, convidados, imprensa e funcionários da
Maxtec, empresa responsável pela implantação e funcionamento do Centro. O CTR será
espaço para a realização do Programa Começar de Novo, em parceria com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e está aberto à comunidade acadêmica, poder público e
instituições para o desenvolvimento de ações sociais, pesquisas cientificas e tecnológicas.
O dispositivo de honra foi formado pelo diretor da Maxtec, empresa responsável pelo CTR,
Rogério Albino; o desembargador Fróz Sobrinho; o defensor geral público do Estado,
Werther de Moraes Lima Júnior; o secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Coelho; a
presidente do Comitê de Limpeza Pública de São Luís, Carolina Moraes Estrela; a secretária
de Meio Ambiente da Prefeitura de São Luís, Maluda Fialho; o presidente do Sinduscon,
Fábio Nahuz, o presidente da Fiema e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Edilson Baldez, e
o Bispo Renato Chaves, da Congregação da Colheita.
"Estamos franqueando as instalações do CTR para que o poder público e a iniciativa privada
possam conhecer como funciona o processo de gestão de resíduos e ampliar os avanços
ciêntificos e tecnológicos", disse o diretor. Rogério Albino destaca ainda que "o nosso
objetivo é que todos os processos sejam feitos da forma mais transparente possível e que a
sociedade civil organizada e os poderes públicos possam incentivar, gerar compromisso
socioambiental e fazer com que isso seja altamente difundido no Estado", observa o diretor.
Durante a solenidade, o desembargador Fróz Sobrinho e o diretor Rogério Albino assinaram
convênio para realização do 'Começar de Novo', programa que visa à sensibilização de
órgãos públicos e da sociedade civil para que forneçam postos de trabalho e cursos de
capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário. O objetivo do
programa é promover a cidadania e consequentemente reduzir a reincidência de crimes.
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O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP-MA), que recebia salário de R$ 7,5 mil mais R$ 800 referentes ao auxílio alimentação do
Tribunal de Contas do Maranhão, teve uma Toyota Hilux apreendida nesta quinta-feira (2), no bairro Olho
D'água, em São Luís.

Caminhonete de Thiago Maranhão foi apreendida nesta quinta-feira (Foto:
Divulgação / Gilberto Leda)

A apreensão é resultado da ação popular proposta pelos advogados Pedro Leonel Pinto de Carvalho e
Aristóteles Duarte Ribeiro que foi deferida pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos, Douglas Martins.

O médico Thiago Maranhão afirmou por meio de uma carta enviada, no último dia 16 de maio, que iria devolver
todo o dinheiro recebido enquanto foi funcionário do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), mas não
determinou data.

O magistrado acatou parcialmente a ação popular e determinou a indisponibilidade de bens do médico até o
limite de R$ 235 mil. "Encontraram apenas R$ 7 mil nas contas dele (Thiago Maranhão). Provavelmente a Hilux
não vale R$ 228 mil. Logo, outros bens podem ser apreendidos" afirmou Aristóteles Ribeiro.

Mandado determina ainda a apreensão de outro veículo (Foto: Divulgação / Gilberto
Leda)

O mandando de busca e apreensão expedido pelo juiz Douglas Martins determinou a busca e apreensão de dois
veículos: além da caminhonete já encontrada, existe um mandado em aberto para uma SW4, supostamente
sendo usada em São Paulo. De posse do veículo, a Justiça aguarda que Thiago Maranhão deposite o valor
bloqueado, ou bem irá a leilão.

O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP-MA), enviou uma carta que irá devolver todo o dinheiro recebido enquanto foi funcionário
do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA).
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Na linha de frente para substituir Rodrigo Janot, o sub-procurador da República, Nicolao Dino, foi agraciado
nesta sexta-feira (3) com a Medalha do Mérito Judiciário "Desembargador Antonio Rodrigues Velloso", no
gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A medalha foi entregue pelo
desembargador Paulo Velten, autor da proposta de outorga da condecoração, aprovada por unanimidade pelos
magistrados no dia 8 de outubro de 2015.

O presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, ressaltou que a medalha é concedida às pessoas que
prestam um trabalho especial à Justiça. "Essa merecida homenagem decorre dos relevantes serviços prestados
à Justiça, tanto ao Poder Judiciário estadual, quanto à Justiça do nosso país, da qual Vossa Excelência, como
procurador da República, tem honrado ao longo dos anos como membro do Ministério Público Federal",
declarou o presidente.

Nicolao Dino é irmão do governador Flávio Dino e é o favorito para substituir o procurador Geral de República,
Rodrigo Janot. Isso porque ele é um dos pré-candidatos nas eleições da PGR, e deve ser o mais votado pelos
colegas. Como o presidente interino Michel Temer se comprometeu a nomear o procurador mais votado na
eleição da PGR que indica três nomes para o cargo, ele não teria como voltar atrás, sendo obrigado a
referendar a escolha, que pode recair sobre Dino.

Após a homenagem, Nicolao Dino disse estar emocionado em voltar ao Tribunal de Justiça do Maranhão, local
onde começou sua carreira profissional como advogado. "Lembro-me como se fosse hoje, quando nos idos do
ano de 1986, ainda como advogado, recém-formado, muito jovem, subia à tribuna do Pleno do Tribunal, para
minha primeira defesa", relembrou o sub-procurador.

Dino lembrou da veia jurídica da família que ainda tem o governador Flávio, que foi juiz federal, e do avô o
desembargador Nicolau Júnior, na década de 60.

O sub-procurador agradeceu ao desembargador Paulo Velten pela indicação. "O desembargador Paulo Velten
foi meu aluno na Universidade Federal do Maranhão e como todo bom professor, me sinto satisfeito, quando
vejo que ele está galgando altos degraus na sua vida profissional", revelou.

Paulo Velten lembrou que a medalha é entregue apenas para pessoas extraordinárias que contribuem com o
Poder Judiciário.



"O meu prestígio pelo sub-procurador Nicolao Dino se dá não só pelo fato de ter sido seu aluno, mas pela sua
contribuição jurídica no meio acadêmico e por ele ser sempre essa pessoa muito simples, muito clara e, acima
de tudo, comprometida com o ideal de construção de um país melhor para todos", destacou.
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A prefeitura de São Luís divulgou nesta sexta-feira (03) o resultado da primeira etapa da licitação do Transporte
Público de São Luís. Entre as empresas que tiveram garantido os lotes que foram distribuídos, algumas já
atuam na capital e já teriam até tentado barrar na Justiça o certame.

De acordo com o resultado, as empresas vencedoras do lote I foi a Ratrans e Taguatur; lote II foram as
empresas 1001 Expresso e Rei de França; lote III por Autoviárias Matos, Viper Transporte Viação Abreu, Patrol,
Viação Aroeiras e Planeta; e o lote IV pela Primor.

Dos lotes oferecidos, apenas um foi vencido por empresas que ainda não atuam no Sistema de Transporte
Público de São Luís. Outra constatação é a de que, entre as empresas vencedoras, há aquelas cujos empresários
entraram na Justiça para tentar barrar a licitação, que busca principalmente melhorias no serviço ofertado a
população.

Entre elas estão o dono da Primor, Romeo Aguiar Carvalho, que juntamente com os donos da 1001
Expresso Hermes Carvalho e Ratrans, Gilson Gonçalves, ingressaram na Justiça através do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) para tentar barrar o certame.

A iniciativa, porém, não vingou e o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, indeferiu o pedido do sindicato e manteve o processo de licitação do transporte público na capital
maranhense.
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A ação resultou após denúncia de empresários que relataram ter dificuldade em participar dos
certames.

Como resultado de pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 11 de maio, a
suspensão de dois pregões, realizados pela Prefeitura de Igarapé do Meio, em dezembro de 2015, para
aquisição de materiais de expediente e limpeza, pelo menor preço. A multa por descumprimento estipulada é de
R$ 1 mil diários, até o limite de R$ 60 mil.

Proferida pelo juiz Marcello Frazão Pereira, a decisão judicial atende a pedido de liminar, feito em Ação Civil
Pública, ajuizada pelo titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Monção (da qual o município é termo
judiciário), Leonardo Santana Modesto.

Os editais dos pregões 032/2015 e 035/2015, ocorridos, respectivamente, em 8 e 9 de dezembro de 2015, não
foram fornecidos a um dos empresários que pretendia participar dos processos licitatórios. A não entrega dos
documentos afrontou a Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

SETOR FECHADO

A manifestação do MPMA foi ocasionada por denúncia do empresário Willian de La Vega Nunes, proprietário da
empresa W. de LA V Nunes Eireli, uma das concorrentes aos pregões.

O empresário relatou que, em 4 de dezembro, foi, pela segunda vez, à sede da Prefeitura para tentar obter os
editais dos dois pregões, mas o setor de licitação estava fechado. Apesar do horário para a entrega dos
documentos ser das 8h às 12h, os servidores responsáveis pelo setor haviam saído às 11h.

No mesmo dia, Nunes telefonou para o presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Hythalo Matos,
e não conseguiu obter os editais. Posteriormente, o presidente da CPL afirmou que nunca havia falado com o
empresário ao telefone.

"O Município de Igarapé do Meio incorreu em ilegalidade na condução dos pregões, no que se refere ao não
fornecimento dos editais ao empresário", explicou o promotor, na ação.

O município de Igarapé do Meio localiza-se a 227 Km de São Luís.
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Para homenagear o subprocurador da República, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, por relevantes
serviços prestados à Justiça do Maranhão, será entregue a ele no gabinete da Presidência do TJMA,
às 12h, a Medalha do Mérito da Justiça, desembargadora Antônia Rodrigues Velloso.

A indicação da honraria foi apresentada pelo desembargador Paulo Sérgio Velten e aprovada por unanimidade
no dia 8 de outubro de 2015.

Criada por Lei 2.814, de quatro de dezembro de 1967, posteriormente regulamentada pela Resolução nº
04/1999, a Medalha do Mérito Justiça Des. Antonia Rodrigues Velloso cultua a memória daquele que foi o
primeiro chanceler do Tribunal de Relação do Maranhão. É concedida a personalidades que tenham prestado
relevantes serviços à Justiça.
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Quem senta no banco de réus no termo de Paço do Lumiar nesta terça-feira (2), é o policial
militar Sandro Morett Furtado de Oliveira. Ele responde pela acusação de homicídio que teve
como vítima o estudante Tácio Kaique Pereira Pires, crime ocorrido no dia 27 de novembro
de 2010.
 

Promovido pela 2ª Vara de Paço do Lumiar, o júri acontece no Salão de Júri do termo e tem
início marcado para as 8h30. Preside o julgamento a titular da Vara, juíza Vanessa
Clementino. Por medida de segurança, em função da repercussão e comoção que o caso
gerou na cidade, a juíza vai solicitar reforço no policiamento do Fórum e do Plenário do
Tribunal do Júri, no dia do julgamento. A expectativa é de lotação das dependências do
plenário, pois, além de parentes dos réus e da vítima, pessoas interessadas no caso e
estudantes devem acompanhar o julgamento.
 

Estudante Tácio Pires

De acordo com os autos, na data do crime, por volta das 23h, na Praça do Viva Maiobão, o
réu disparou três tiros de revólver calibre 38 na vítima. Ainda segundo os autos, a arma
falhou nos dois primeiros disparos. Na terceira tentativa o tiro atingiu a vítima no abdômen.
Levado para o hospital, a vítima veio a falecer no dia 09 de outubro.
 

Segundo a denúncia, na ocasião do crime o réu passava pelo local quando o retrovisor do
carro que dirigia bateu no cotovelo da vítima, que não gostou e foi tomar satisfação com o
condutor, iniciando-se uma discussão entre ambos. Consta da denúncia que amigos da vítima
ainda tentaram acalmar os ânimos, o que conseguiram a princípio até que Sandro desceu do
veículo e, bastante exaltado, se dirigiu a Kaique.
 

Em meio à discussão que se seguiu, o réu teria dado um tapa no rosto da vítima que reagiu
arremessando contra Sandro uma garrafa de energético. Nesse momento, o réu teria sacado
da arma com a qual atirou em Kaique. Após o crime, o acusado evadiu-se do local.
 

Assalto 
De acordo com o inquérito policial, foi apurado que o veículo dirigido pelo acusado na
ocasião do crime teria sido tomado de assalto de uma mulher no dia 03 de julho.
 

Quando interrogado pela autoridade policial, Sandro negou a autoria do crime, afirmando



que o disparo foi acidental. Quanto à propriedade do veículo, o réu afirmou ter trocado um
carro mais antigo com um cabo da PM pelo carro, pelo qual pagou ainda R$ 3 mil.
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O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP-MA), que recebia salário de R$ 7,5 mil mais R$ 800 referentes ao auxílio alimentação do
Tribunal de Contas do Maranhão, teve uma Toyota Hilux apreendida , no bairro Olho D'água, em São Luís.

A apreensão é resultado da ação popular proposta pelos advogados Pedro Leonel Pinto de Carvalho e
Aristóteles Duarte Ribeiro que foi deferida pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos, Douglas Martins.
O médico Thiago Maranhão afirmou por meio de uma carta enviada, no último dia 16 de maio, que iria devolver
todo o dinheiro recebido enquanto foi funcionário do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), mas não
determinou data.

O magistrado acatou parcialmente a ação popular e determinou a indisponibilidade de bens do médico até o
limite de R$ 235 mil. "Encontraram apenas R$ 7 mil nas contas dele (Thiago Maranhão). Provavelmente a Hilux
não vale R$ 228 mil. Logo, outros bens podem ser apreendidos" afirmou ao G1 Aristóteles Ribeiro.

O mandando de busca e apreensão expedido pelo juiz Douglas Martins determinou a busca e apreensão de dois
veículos: além da caminhonete já encontrada, existe um mandado em aberto para uma SW4, supostamente
sendo usada em São Paulo. De posse do veículo, a Justiça aguarda que Thiago Maranhão deposite o valor
bloqueado, ou bem irá a leilão.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/06/justica-apreende-caminhonete-de-luxo-de-filho-de-waldir-maranhao.html
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Tácio Kaique

O ex-policial militar Sandro Moretti Furtado de Oliveira, acusado do homicídio de Tácio Kaique Pereira Pires,
ocorrido no dia 27 de novembro de 2010, foi absolvido na quinta-feira (3) após decisão judicial promovida na 2ª
Vara de Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís.

Sandro Moretti Furtado de Oliveira foi absolvido na quinta-feira (2). Ele foi absolvido na 2ª Vara do município
de paço do Lumiar.

Em votação secreta, os jurados concluíram "que o réu desferiu o tiro que causou a morte da vítima" e "que o réu
merece ser absolvido".

De acordo com os jurados que decidiram pela sentença a favor de Sandro Moretti Furtado de Oliveira, eles
entenderam que o ex-PM não cometeu o crime de homicídio qualificado, quando existe a intenção de matar a
vítima.

O post PAÇO DO LUMIAR – Ex-policial militar acusado de homicídio é absolvido apareceu primeiro em Neto
Cruz.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/cidade/paco-do-lumiar.html
http://g1.globo.com/ma/maranhao/cidade/sao-luis.html
http://netocruz.blog.br/2016/06/03/ex-policial-militar-acusado-de-homicidio-e-absolvido-no-maranhao/
http://netocruz.blog.br
http://netocruz.blog.br
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Em júri promovido pela Comarca de São Mateus no último dia 31 de junho o réu Erivan de Moura Clemente foi
absolvido. Ele respondeu pela acusação de tentativa de homicídio que teve como vítima Leandro Teixeira de
Melo, crime ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2010, por volta da meia-noite, na Avenida Antonio Portela,
quando o acusado, armado com uma faca, desferiu contra a vítima, que é deficiente físico, duas facadas,
atingindo-a no tórax e abdômen, causando-lhe várias lesões. Presidiu o julgamento o titular da Comarca, juiz
Marco Aurélio Barrêto Marques.

Juiz Marco Aurélio Barreto presidiu o julgamento

No julgamento, o Conselho de Sentença absolveu o acusado e, por maioria de votos, reconheceu a favor do réu
a exclusão do crime capitulado na denúncia pela tese de inexigibilidade de conduta diversa.

Série – O júri marca o início de uma série de  (08) oito julgamentos que a Comarca realiza e cujo último júri
está designado para o dia 05 de julho.

A série de júris continua a partir do dia 14 de junho, quando senta no banco de réus Lenivaldo Venâncio da
Silva. Ele responde pelo homicídio de Márcio da Conceição Sousa, crime ocorrido no dia 04 de abril de 2003.

Outras sessões de júri estão designadas para os dias 15, 21, 22 e 28 de junho e no dia 05 de julho, que marca o
encerramento da série de julgamentos.
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Em júri promovido nessa quinta-feira, 02, pela 2 Vara de Paço do Lumiar, (termo da Comarca de São Luís), o
Conselho de Sentença decidiu pela absolvição do réu, o ex-policial militar Sandro Moretti, acusado do homicídio
de Tácio Kaique Pereira Pires. Presidiu o julgamento a juíza Vanessa Clementino Sousa, titular da Vara.

Em votação secreta, os jurados concluíram "que o réu desferiu o tiro que causou a morte da vítima" e "que o réu
merece ser absolvido".

Quanto ao veículo que o acusado dirigia na ocasião do crime, os jurados decidiram que o mesmo foi roubado e
posteriormente adquirido por terceiro, e o que o réu sabia ser o veículo produto de roubo.

"Em face da soberania dos veredictos que decidiu que o reú Sandro Moretti Furtado de Oliveira não cometeu os
crimes de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, e de receptação DECLARO ABSOLVIDO o réu SANDRO
MORETTI FURTADO DE OLIVEIRA", diz a juíza na sentença.

Segundo a magistrada, ao final da sessão do júri o Ministério Público apresentou recurso da decisão do júri.
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O desembargador Bayma Araújo, decano do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), representou o Judiciário
na sessão solene de comemoração dos 65 anos de fundação do Jornal Pequeno, realizada  nessa quinta-feira
(2), na Assembleia Legislativa do Estado, por proposição do deputado Eduardo Braide.

O desembargador Bayma Araújo compôs a mesa de honra da sessão
comemorativa (Foto: Assembleia Legislativa)

Integrante da mesa de honra da sessão solene, Bayma Araújo ressaltou a importância do trabalho do Jornal
Pequeno, que ao longo de sua trajetória vem ocupando lugar de destaque no cenário político e social da
história do Maranhão.

O deputado Eduardo disse que o Jornal Pequeno é fundamental para a educação e construção da história do
Estado. "Sinto-me feliz em ter feito a proposição para homenagear um veículo de comunicação que honra a
imprensa maranhense", afirmou o parlamentar.

Durante a sessão, o diretor geral do Jornal Pequeno, jornalista Lourival Bogéa, agradeceu a homenagem e o
reconhecimento da Assembleia Legislativa, que com a iniciativa enaltece o papel do Jornal Pequeno junto à
sociedade maranhense.

Os deputados Othelino Neto, Fabio Braga, Andrea Murad, Sergio Frota, Cabo Campos e Rogério Cafeteira
usaram a tribuna para homenagear os 65 anos de fundação do matutino. Prestigiaram a sessão solene,
assessores, deputados, jornalistas e profissionais da imprensa maranhense.

TRAJETÓRIA - O Jornal Pequeno foi lançado em São Luís pelo jornalista José de Ribamar Bogéa, em 29 de
maio de 1951. Ainda em seus primórdios, o veículo, fez história. Colunas como "O Mundo em Poucas Palavras",
"Defendendo o Nosso Povo", "Coisas que Acontecem", "Língua de Trapo", "No Cafezinho", "Dicionário do Povo",
criaram uma nova linguagem jornalística, inusitada mesmo para aqueles tempos.

De tamanho restrito e feição gráfica modestíssima, tornou-se o mais popular diário dos anos 50. Era grafado nas
caixas de tipo, praticamente feito à mão, atingiu seu apogeu com o linotipo e hoje chega à era da informática.
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O desembargador Vicente de Paula, responde pelo plantão judiciário de 2º grau até domingo (5). Durante o
plantão, são recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal, incluindo pedidos de habeas
corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à vida e à saúde das pessoas),
decretação de prisão provisória, entre outros.

O desembargador Vicente de Paula é o plantonista do TJMA (FOTO: Ribamar
Pinheiro)

Os servidores plantonistas são Roberto Monteiro e Aluisio Alves Junior, que atenderão pelo número (98)
98815-8344. Além das providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação, os
servidores são os responsáveis pelo processamento e encaminhamento das ações ao desembargador de plantão.

HORÁRIO – Nos dias úteis, o plantão judiciário funciona entre o final do expediente do dia e o início do
expediente do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados - inclusive os de ponto facultativo - entre o final
do último dia útil anterior e o início do expediente do primeiro dia útil seguinte.
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O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP-MA), que recebia salário de R$ 7,5 mil mais R$ 800 referentes ao auxílio alimentação do
Tribunal de Contas do Maranhão, teve uma Toyota Hilux apreendida nesta quinta-feira (2), no bairro Olho
D'água, em São Luís.

Caminhonete de Thiago Maranhão foi apreendida nesta quinta-feira (Foto: Divulgação /
Gilberto Leda)

A apreensão é resultado da ação popular proposta pelos advogados Pedro Leonel Pinto de Carvalho e
Aristóteles Duarte Ribeiro que foi deferida pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos, Douglas Martins.

O médico Thiago Maranhão afirmou por meio de uma carta enviada, no último dia 16 de maio, que iria devolver
todo o dinheiro recebido enquanto foi funcionário do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), mas não
determinou data.

O magistrado acatou parcialmente a ação popular e determinou a indisponibilidade de bens do médico até o
limite de R$ 235 mil. "Encontraram apenas R$ 7 mil nas contas dele (Thiago Maranhão). Provavelmente a Hilux
não vale R$ 228 mil. Logo, outros bens podem ser apreendidos" afirmou Aristóteles Ribeiro.

Mandado determina ainda a apreensão de outro veículo (Foto: Divulgação / Gilberto Leda)

O mandando de busca e apreensão expedido pelo juiz Douglas Martins determinou a busca e apreensão de dois
veículos: além da caminhonete já encontrada, existe um mandado em aberto para uma SW4, supostamente
sendo usada em São Paulo. De posse do veículo, a Justiça aguarda que Thiago Maranhão deposite o valor
bloqueado, ou bem irá a leilão.

O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP-MA), enviou uma carta que irá devolver todo o dinheiro recebido enquanto foi funcionário
do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA).

(G1)
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Dos 195 homens incluídos no Programa de Reeducação e Reabilitação do Agressor, desenvolvido pela Vara
Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Luís, nenhum  reincidiu em
casos de violência. Esses dados e outras informações de programas e ações executados pela unidade judiciária
foram apresentados, nesta quinta-feira (02), pelo juiz Nelson de Moraes Rego, em audiência virtual com a
ministra Carmem Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e coordenadora da Campanha
Nacional "Justiça pela Paz em Casa".

A ministra quer conhecer os programas das unidades judiciárias de todo país, especializadas no atendimento às
mulheres vítimas de violência, e saber mais sobre a realidade de cada vara. Foi a primeira audiência da
ministra Carmem Lúcia com o juiz titular da Vara da Mulher de São Luís, Nelson Rego. O magistrado disse que
encaminhará dados estatísticos, detalhes dos projetos, necessidades e demandas da unidade judiciária,
sugestões e outras informações solicitadas pela vice-presidente do STF.

Nelson Rego explicou que será criado, no Programa de Reeducação e Reabilitação do Agressor, mais um grupo
com novos integrantes. São homens que respondem processos na Vara da Mulher. O trabalho  é desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar, das áreas do direito, serviço social e psicologia, com  atividades educativas,
reflexivas e pedagógicas, que, entre outras medidas, buscam o questionamento das relações de gênero que vem
legitimando a violência contra a mulher. Conforme dados da unidade judiciária, além de não reincidirem na
violência, muitos dos 195 homens já atendidos pelo programa retomaram os relacionamentos com suas
companheiras.

A vara desenvolve também o programa de atendimento direto e humanizado à mulher vítima de violência
doméstica para fins de concessão de medidas protetivas de urgência. Nos últimos nove anos foram concedidas
10.353 medidas (distanciamento do agressor, proibição de manter contato com vítima e de frequentar
determinados espaços como residência e local de trabalho da vítima afastamento do agressor do lar, entre
outras).

Outra iniciativa é a Pesquisa Social Quantitativa e Qualitativa sobre a violência contra mulher na capital. A
pesquisa divulgada em março deste ano, com base nos processos de medidas protetivas referentes ao ano de
2015, que tramitam na unidade judiciária, apontou que o maior número de casos de violência doméstica contra
a mulher em São Luís ainda é a psicológica e grande parte das agressões é cometida por ex-companheiros das
vítimas, com as quais têm filhos. Apontou também que o inconformismo do homem com o fim do relacionamento
continua aparecendo como o principal motivador para a prática da violência.



A vara realiza, ainda, os programas Investigação da violência  doméstica, utilizando o método da
"brinquedoteca";  palestras por meio dos programas Maria  vai à Escola e Maria vai à Comunidade; e cursos em
parceria para a qualificação profissional e geração de renda das mulheres atendidas.

Aumento de casos - durante a audiência com a ministra Carmem Lúcia, o juiz Nelson Rego também falou sobre
o aumento da demanda de processos na Vara da Mulher na capital, onde atualmente tramitam 6.900 ações. De
2008 até agora a unidade judiciária recebeu 16.250 processos. Só este ano foram 1.372 novas ações.  Para o
magistrado, esse aumento se deve ao fato de as vítimas estarem denunciando mais e também em consequência
do crescimento da violência de um modo geral.

Campanha - como idealizadora e coordenadora da Campanha Nacional "Justiça pela Paz em Casa", a ministra
também discutiu com o juiz sobre os resultados alcançados nas últimas edições da campanha na capital
maranhense. A próxima edição ocorrerá no período de 15 a 19 de agosto deste ano.

Iniciada em 2015 em todo o país, no Maranhão a campanha é coordenada pela presidente da Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMA (CEMULHER), desembargadora
Ângela Maria Moraes Salazar. Segundo dados da  coordenadoria, no ano passado, em três edições do evento,
em São Luís e comarcas do interior, foram realizadas 1.216 audiências de processos envolvendo a mulher
vítima de violência. Este ano, na campanha no mês de março, foram 376 audiências, 298 sentenças, 625
medidas protetivas e 3.832 despachos. Em todo o estado tramitam 16.807 processos.

O objetivo da campanha é, entre outros, agilizar audiências e julgamentos de processos que envolvem violência
ou grave ameaça contra a mulher. Também ocorrem audiências de ações cíveis ou de família em que a mulher é
parte interessada, além de julgamento no tribunal do júri.

O post Juiz da Vara da Mulher de São Luís participa de audiência virtual com a ministra Carmem Lúcia
apareceu primeiro em O Quarto Poder.
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O governador Flávio Dino participou da abertura do I Seminário de Justiça e Meio Ambiente na tarde desta
quinta-feira (02), no Tribunal de Justiça. Atendendo ao convite do desembargador Cleones Carvalho Cunha,
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), o governador apresentou o Fundo Estadual de
Interesses Difusos e Coletivos aos magistrados, procuradores e promotores participantes do evento.

 O Fundo Estadual de Interesses Difusos e Coletivos tem o objetivo de garantir investimentos necessários à
modernização tecnológica, capacitação e aparelhamento finalístico dos órgãos que atuam na defesa dos direitos
difusos e coletivos. Os recursos do Fundo Estadual poderão ser garantidos por meio de valores de multas
previstas nas ações ajuizadas pelos membros do Ministério Público.

 O governador Flávio Dino explicou que o Fundo é um instrumento existente em outros estados, mas que
carecia de regulação no âmbito estadual. De acordo com ele, essa é uma ação articulada entres os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário para que membros do Ministério Público possam determinar a destinação de
multas, acordos e condenações. "Com isso, nós vamos reunir recursos de fontes extras orçamentárias, fontes
não oriundas propriamente da arrecadação de impostos, mas sim fontes complementares para o financiamento
de serviços públicos, de políticas sociais, voltadas a proteção de interesses difusos", explicou.

 Flávio Dino sublinhou que o objetivo do Governo é fazer uma gestão participativa do Fundo, com o Ministério
Público e com a sociedade civil. "Não será apenas o Executivo que terá a gestão sobre o Fundo. Ele será
destinado a projetos de interesse autenticamente vinculados, aos direitos, expectativas, desejos da maioria dos
maranhenses. Estamos hoje aproveitando o ensejo do início da Semana Nacional do Meio Ambiente para
afirmar a importância desse instrumento", acentuou.

 Durante o Seminário, o governador ressaltou os benefícios que esse Fundo trará para a temática ambiental,
uma vez que ele poderá e deverá financiar projetos de recuperação ambiental, de preservação dos rios, das
matas, florestas e da fauna. "Espero agora que a partir desse mutirão entre os três poderes e dessa
oportunidade de conversar com os juízes haja a efetivação desse fundo para que ele tenha a máxima eficácia
possível e seja um instrumento de transformação da realidade do nosso Estado", enfatizou Flávio Dino.

 Durante o seu discurso, o governador enalteceu as várias ações que estão sendo implementadas para a
recuperação da balneabilidade das praias e rios maranhenses, sobretudo dos rios Pimenta e Calhau; a
despoluição dos pontos de esgoto da Lagoa da Jansen e a finalização da Estação de Tratamento de Esgoto do
Vinhais, que ajudará na despoluição do Rio Anil.



 O secretário de Meio Ambiente, Marcelo Coelho, participou da abertura do Seminário e destacou que o Fundo
Estadual de Interesses Difusos e Coletivos é importante para a formulação de políticas públicas que atendam as
necessidades ambientais. "Hoje nós já temos o Fundo de Recursos Hídricos e o Fundo Estadual de Unidades de
Conservação, que são muito específicos. Com mais esse, iremos poder potencializar a aplicação de recursos na
área ambiental", reiterou.

O post Governador lança Fundo Estadual de Interesses Difusos e Coletivos durante Seminário no TJ apareceu
primeiro em O Quarto Poder.
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