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“Prefeita Ostentação” Lidiane Leite é condenada a 14 anos de prisão em regime fechado

André Imprensa  21:08   Nenhum comentário 

A justiça da cidade de Bom Jardim, a 277 Km de São Luís, condenou e determinou a prisão da ex-prefeita
Lidiane Leite, conhecida como “Prefeita Ostentação”, a 14 anos e um mês de reclusão, somados a seis anos de
detenção (que pode ser cumprido em regime semiaberto), com cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade em regime fechado.

Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa, em que cada dia equivale a dois salários-mínimos.
A condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Até o momento, Lidiane Leite segue em regime domiciliar e pode apelar da decisão em
regime fechado.

Nesta sexta-feira (1), o juiz Raphael Leite Guedes também decidiu pela condenação e prisão o ex-marido de
Lidiane e ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas (conhecido como Beto Rocha). Ele foi
condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de detenção, com cumprimento
inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170 dias-multa. Beto Rocha é
considerado foragido da justiça.

Mais duas pessoas foram condenadas e já estão presas. As prisões de Marcos Fae Ferreira França (ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação) e Rosyvane Silva Leite (da proprietária da empresa Funerária São João)
aconteceram na manhã desta sexta-feira(1) pela Policia Civil de Bom Jardim nas residências dos acusados.

Marcos foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980 dias-multa.

Já Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

(Com informações do G1 MA)
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Beto Rocha e Lidiane Leite voltam a ser alvos de mandado de prisão

Casal foi condenado por fraude em licitação de serviço funerário em Bom Jardim. Rocha está foragido

02/12/2017 07h29min - Atualizado em 02/12/2017 07h30min

PUBLICADO POR ATUAL7

Denúncia do Ministério Público do Maranhão levou o Poder Judiciário a condenar e determinar, nessa
sexta-feira 1º, a prisão da ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva; do ex-secretário de Articulação
Política, Humberto Dantas dos Santos, o Beto Rocha; do ex-pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação,
Marcos Fae Ferreira França; e da proprietária da empresa Funerária São João, Rosyvane Silva Leite.

Eles foram condenados pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime
de responsabilidade.

De acordo com a assessoria de comunicação do MP-MA, foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos
Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva
teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça. A sentença é do juiz Raphael Leite Guedes.

O esquema

A contratação ilegal de empresa especializada em serviços funerários para atender a população de Bom Jardim,
no valor de R$ 135 mil, motivou o Parquet a oferecer denúncia criminal contra os ex-gestores e a proprietária
da empresa beneficiada, em de julho deste ano. No mesmo mês, também foi ajuizada uma ação civil pública por
atos de improbidade administrativa contra os acusados.

O pregão presencial, promovido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim, no ano de abril de 2013, previa o
fornecimento de 220 urnas funerárias populares, 25 classificadas de luxo e 20 super-luxo.

A documentação do processo licitatório foi analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça
(PGJ), que detectou irregularidades como ausência de justificativa para contratação, emitida pela autoridade
competente; ausência de pesquisa de preço para composição do orçamento base da licitação; ausência de
comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em jornal de grande circulação.

O MP-MA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira, autor da Denúncia e titular da Comarca de Bom Jardim,
o fato de o parecer jurídico, o termo de referência e a autorização do certame terem sido produzidos com data



posterior à data do edital comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e
beneficiar os denunciados.

Condenações

Lidiane Leite foi condenada a 14 anos e um mês de reclusão e seis anos de detenção, com cumprimento inicial
da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Como foi mantida, inicialmente, em prisão domiciliar, a ex-prefeita pode apelar da decisão nesta condição.

Humberto Dantas dos Santos, o Beto Rocha, foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e
quatro meses de detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e
pagamento de 1170 dias-multa.

Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980
dias-multa.

Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Cada dia-multa equivale a dois salários-mínimos.
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Prefeito Antônio França e Esposa casam juntos com mais 200
casais no casamento Comunitário de Pedreiras

04/12/2017 00:00:00

Foram 201 casais oficializando a união através do projeto Casamentos Comunitários, promovido pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão, através da Comarca de Pedreiras, e em parceria entre a Prefeitura de Pedreiras e
empresários do município, que se uniram com o objetivo de marcar positivamente a vida dessas pessoas, no
sentido de uni-las ainda mais, com a oficialização do matrimônio, na ultima sexta-feira (01) no Castelo de Leicam.
 
O Coral João Gomes de Meneses, fez apresentações antes de iniciar a cerimonia, em seguida os atiradores do TG
08-008 se apresentaram. Na composição da mesa estiveram o desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que
representou o presidente do Tribunal de Justiça, Cleones Carvalho Cunha; desembargadora Anildes de Jesus
Bernardes, corregedora Geral de Justiça; desembargador Marcelino Chaves; Larissa Tupinambá, juíza diretora do
Fórum de Pedreiras; Antônio França, prefeito de Pedreiras; juiz Marco Adriano, representando o presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão; a promotora de Justiça, Hortênsia Cavalcante; padre José Geraldo e o
pastor Apóstolo Neto, além de juízes convidados de várias comarcas maranhenses. As autoridades fizeram uso
da palavra, onde foram entregues placas em homenagem os desembargadores Jorge Rachid; Anildes de Jesus e
Marcelino Chaves.
"Casamentos Comunitários" é um projeto da Corregedoria Geral da Justiça, realizado em todo o Estado do
Maranhão desde 1998, instituído pelo desembargador Jorge Rachid, e já foram realizados mais de cem mil
casamentos.

 

O prefeito Antônio França, um dos colaboradores e organizadores do evento, também participou do ato
casando-se com Alexsandra Saturnino. O gestor municipal já havia se casado no religioso, e desta vez, casou-se
no civil com sua esposa, com que vive a mais de 20 anos. No seu discurso disse estar emocionado e parabenizou
a todos.
 
O padre José Geraldo e o pastor Apostolo Neto, deixaram suas mensagens a todos os casais presentes. O pároco
do Santuário de São Benedito, entusiasmado falou significado do casamento e cantou a música "Cama e Mesa"
de autoria do cantor Roberto Carlos.
 
Com o encerramento da fala das autoridades, os juízes presentes deram início a cerimônia de casamento.  Ao
final, foram sorteados vários brindes.
 
DEPOIMENTOS:
Rita Almeida de 67 anos, e José Carlos de 83 anos, moram juntos há 40 anos, e formam o casal mais idoso da
cerimônia. Rita Almeida, "Esse momento significa muita alegria para nós, muita felicidade, estou muito satisfeita
por estarmos aqui, estamos juntos há quarenta anos e agora resolvemos nos casar"; seu José "Eu pedi e ela
aceitou, por isso hoje estamos aqui, estou muito feliz".
 
Luiz da Cruz e Luzinete da Conceição, foram os primeiros a se inscreverem: Luiz da Cruz, "Eu me sinto muito feliz
porque vivemos há mais de 20 anos juntos e graças a Deus vem dando certo e este momento é muito especial
para nós e estamos satisfeitos é a realização de um sonho"; Luzinete da Conceição "Nunca imaginei casar em um
lugar tão lindo como esse, para mim é um sonho, está tudo muito lindo, perfeito".



 
"A sociedade pedreirense abraçou essa ideia, enquanto muitos achavam que impossível transformar tudo isso,
nós hoje estamos casando príncipes e princesas em um castelo, tivemos o apoio total do poder público, da
Prefeitura de Pedreiras e Secretaria Municipal de Assistência Social, a comunidade nos ajudou, para toda essas
transformação batemos de porta em porta, conseguimos doações e isso nos ajudou, e o resultado é esse, uma
festa linda de celebração do amor", falou a juíza da 3º Vara da Comarca de Pedreiras, Larissa Tupinambá.
 
"Estamos chegando aos 110 mil casais casados no Casamento Comunitário e eu nunca vi um momento tão
sublime, um local tão lindo. A Dra. Larissa está de parabéns e o prefeito municipal também, primeiramente pela
maneira harmônica com que os poderes aqui se comportam para o cidadão e para a comunidade e segundo pelo
local, podemos ver a energia positiva e o prefeito está dando uma demonstração de simplicidade e também de
cidadania e está tudo muito belo", avaliou o desembargador Jorge Rachid.
 
"Um momento muito importante, onde 201 famílias estão participando, então é muito emocionante. Estou muito
feliz", disse o prefeito Antônio França. "Estou muito emocionada e feliz", falou a primeira Dama, Alexandra
Saturnino. O gestor municipal dedicou uma mensagem para todos os casais, "Que todos os casais sejam felizes e
lutem para que a 'família' grande presente de Deus possa se fortalecer a cada dia no coração de cada cidadão"
disse.
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Após esfaquear deficiente físico em Cantanhede, homem é condenado a 9 anos de prisão

O juiz Paulo do Nascimento Júnior, presidente do Tribunal do Júri Popular da comarca de Cantanhede,
condenou o réu Francisco da Luz, vulgo “Zé do Gongo”, a nove anos e quatro meses de prisão pela tentativa de
homicídio qualificado contra Francisco Neres, deficiente físico, por insatisfação com a falta de pagamento por
serviços prestados à vítima.

O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2010. A vítima estava aguardando um barco para a travessia do Rio
Itapecuru-Mirim quando foi abordada pelo réu, que lhe cobrou o pagamento de quatro diárias de serviço.
Diante a negativa de recebimento imediato do dinheiro, e depois de ouvir a promessa de quitação da dívida
somente no dia seguinte, o acusado se armou de um facão e aplicou sete golpes no tórax da vítima.

Depois do ataque, o réu fugiu do local e a vítima foi socorrida por moradores. O deficiente físico foi trazido para
São Luís e internado no Hospital Socorrão II, onde foi submetido a uma cirurgia e permaneceu internado até
recuperação completa dos ferimentos no tórax.

O réu foi levado a julgamento no Tribunal do Júri. O defensor público solicitou a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio para lesão corporal e legítima defesa, contra o parecer do Ministério Público. No entanto,
o Conselho de Sentença rejeitou os pedidos da defesa e, por maioria, reconheceu as agravantes qualificadoras
do crime: motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Com base na decisão do conselho de sentença, o réu foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio, de
acordo com o artigo 121, § 2º, incisos II e IV combinado com o artigo 14, inciso II do Código Penal.

O juiz concedeu ao condenado o direito de recorrer em liberdade, por não estar convencido da necessidade da
decretação da prisão preventiva ou da aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.
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QUE SIRVA DE EXEMPLO: JUSTIÇA CONDENA “PREFEITA OSTENTAÇÃO”A 14 ANOS DE PRISÃO EM
REGIME FECHADO

4 de dezembro de 2017 at 04:20Nenhum comentárioLeandro de Sá

A justiça da cidade de Bom Jardim, a 277 Km de São Luís, condenou e determinou a prisão da ex-prefeita
Lidiane Leite, conhecida como “Prefeita Ostentação”, a 14 anos e um mês de reclusão, somados a seis anos de
detenção (que pode ser cumprido em regime semiaberto), com cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade em regime fechado.

Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa, em que cada dia equivale a dois salários-mínimos.
A condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Até o momento, Lidiane Leite segue em regime domiciliar e pode apelar da decisão em
regime fechado.

Na sexta-feira (1), o juiz Raphael Leite Guedes também decidiu pela condenação e prisão o ex-marido de
Lidiane e ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas (conhecido como Beto Rocha). Ele foi
condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de detenção, com cumprimento
inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170 dias-multa. Beto Rocha é
considerado foragido da justiça.

Mais duas pessoas foram condenadas e já estão presas. As prisões de Marcos Fae Ferreira França (ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação) e Rosyvane Silva Leite (da proprietária da empresa Funerária São João)
aconteceram na manhã de sexta-feira (01) pela Policia Civil de Bom Jardim nas residências dos acusados.

Marcos foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980 dias-multa.

Já Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Esquema de fraudes

Segundo o Ministério Público do Maranhão, a contratação ilegal no valor de R$ 135 mil de empresa
especializada em serviços funerários para atender a população de Bom Jardim motivou denúncia criminal do
órgão contra os ex-gestores e a proprietária da empresa.

Em abril de 2013, o pregão presencial promovido pela Prefeitura de Bom Jardim previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de “luxo” e 20 “super-luxo”.

A documentação do processo licitatório analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça
detectou ausência de justificativa para contratação; ausência de pesquisa de preço para composição do
orçamento base da licitação; e ausência da comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em



jornal de grande circulação.

O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça da Comarca de Bom Jardim, Fábio Santos de Oliveira, o fato de o parecer
jurídico, o termo de referência e a autorização do certame serem produzidos com data posterior à data do edital
comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e beneficiar os denunciados.

Sobre a condenação desta sexta-feira (1), por meio de nota, a defesa de Lidiane Leite disse que “irá recorrer da
decisão, pois tem convicção que o tribunal não irá mantê-la, sobretudo no patamar que foi a condenação,
entendemos se tratar de uma sentença injusta, desproporcional e arbitrária“.

Fonte: Por G1
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Deputado Vinícius Louro participa de casamento comunitário em
Pedreiras

Uma noite para celebrar o amor de 201 casais, que oficializaram a união por meio do casamento comunitário
realizado no  município de Pedreiras. A cerimônia ocorreu na última sexta-feira (01), no Castelo Leicam. O
deputado Vinícius Louro participou de todo o evento e contou sobre a importância deste momento.

"Ficamos felizes de estar presente em uma cerimônia como esta, onde percebemos a alegria e o sorriso de cada
noivo e noiva. Em que a família se consagra e simboliza o matrimônio. Quero parabenizar  o Poder Judiciário de
Pedreiras e de todo o estado. Parabenizar também os noivos", afirmou Vinícius Louro.

O desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que é idealizador do Projeto Casamento Comunitário no
Estado destacou sobre a cerimônia. "Foi um casamento grandioso na cidade de Pedreiras, neste castelo. Quero
parabenizar a doutora Larissa na realização desta cerimônia. A desembargadora Anildes de Jesus que suscitou
este projeto, a todos os magistrados que se empenharam na realização do casamento comunitário", destacou.

A juíza Larissa Tupinambá e diretora do Fórum de Pedreiras frisou que é uma oportunidade para os casais
legalizarem a união. "O nosso objetivo além de celebrar o amor é oportunizar que os casais legalizem a relação.
Reformamos este local para a realização de um sonho. Sabemos da dificuldade para que este ato ocorresse.
Então, o casamento comunitário permite a redução desses custos e tudo ocorre de forma gratuita".

O Casamento Comunitário é um projeto de Cidadania, inclusão e justiça social que possibilita a maior
organização dos cartórios e facilita ao cidadão em caso de busca pelo registro de casamento. De 1998 a 2017
mais de 110 mil casamentos já foram realizados em todo o Maranhão.

Estiveram presentes a desembargadora e Corregedora Geral de Justiça,  Anildes Jesus Bernardes,
desembargador Marcelino Chaves, prefeito de Pedreiras, Antônio França, juiz Marco Adriano Ramos Fonseca,
representando o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, promotora de justiça Hortensia
Cavalcante, o senhor Hermes do cartório, padre José Geraldo, o apóstolo Francisco Pereira.
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Justiça reforma sentença e reduz penas, mas mantém condenação
de ex-prefeito de Estreito

04/12/2017 00:00:00

 

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) reformou sentença de primeira instância e
reduziu as penas impostas ao ex-prefeito do município de Estreito José Gomes Coelho. O órgão colegiado,
porém, entendeu que a conduta praticada pelo ex-gestor - aprovação de projeto de loteamento em desacordo
com as exigências da Lei de Parcelamento do Solo - está tipificada como ato lesivo a princípios administrativos.

Em sua apelação ao TJ-MA, José Gomes Coelho alegou que não agiu como dolo ou má-fé na aprovação do
loteamento, considerando que houve meras irregularidades ou ilegalidades, não improbidade administrativa.
Sustentou que os projetos aprovados obedeciam às regras legais aplicáveis.

O relator, desembargador Paulo Velten, observou que, na hipótese de aprovação de loteamento em
descompasso com as exigências e diretrizes da Lei de Parcelamento do Solo, não é possível deixar de concluir
pela conformação da conduta ao ato de improbidade administrativa que afronta princípios administrativos.

Paulo Velten disse que não pode o agente, para se eximir da responsabilidade, alegar que não agiu com dolo,
quando todos sabem que, por força de mandamento constitucional expresso, cabe aos municípios "promover o
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano".

O desembargador ressaltou que o apelante submeteu à Câmara Municipal - e foi aprovado - projeto de
loteamento elaborado sem a observância dos requisitos previstos na legislação específica, destacando ausência
de plantas e desenhos exigidos.

Acrescentou que o loteamento foi entregue aos compradores sem serviços e equipamentos básicos, tais como
rede de distribuição de água, esgoto e energia, galeria de escoamento de águas pluviais, com ruas desniveladas,
assimétricas e sem meio-fio e calçamento, circunstância que poderá, no futuro, onerar o próprio município, já
que, não sendo realizados os serviços pelo loteador, a responsabilidade pela sua execução recairá sobre o Poder
Público.

Velten citou decisão dos Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso semelhante, segundo a qual a conduta
evidencia a presença de dolo. Em razão disso, entendeu que não há que se falar em mera irregularidade,
devendo-se concluir pela existência de improbidade administrativa.

O magistrado, todavia, verificou que a sentença de primeira instância merecia reforma quanto ao
enquadramento legal do ato de improbidade administrativa. Explicou que a conduta praticada pelo apelante não
se acha tipificada tanto no Artigo 10 (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário) como
no 11 da legislação (lesivos a princípios administrativos), mas apenas nesse último.

A votação unânime, atendendo em parte ao recurso do ex-prefeito, considerou que, em princípio, a conduta não
causou prejuízo concreto e efetivo à administração, por ser um dano eventual, podendo ainda o município exigir



do loteador a execução das obras e serviços não contemplados.

Em razão disso, a câmara reformou a sentença para: excluir a sanção de ressarcimento ao erário, já que
inexistente o dano direto e imediato aos cofres públicos; reduzir a sanção de suspensão dos direitos políticos
para três anos; fixar a condenação ao pagamento de multa civil para duas vezes a remuneração do cargo de
prefeito; e reduzir a sanção de proibição de contratação com o Poder Público para três anos.

Acompanharam o voto do relator os desembargadores Jaime Ferreira de Araújo e Marcelino Everton.

(Informações do TJ-MA)
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Tribunal do Júri de São Luís julgará 16 réus antes do recesso
forense

Com o julgamento de Marcos Paulo Santos Madeira, acusado de assassinar a golpes de faca Domingos Sousa
Barros, no dia 05 de março de 2012, no Bairro Divineia, começaram, nesta segunda-feira (4), as sessões do
Tribunal do Júri de São Luís. Neste mês de dezembro, até o recesso forense que começa no dia 20, serão
julgados 16 réus. As sessões ocorrem nos salões localizados no primeiro andar do Fórum Des. Sarney Costa
(Calhau).

Já no 1º Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Osmar Gomes dos Santos, as sessões começam na quinta-feira (7),
quando sentarão no banco dos réus Florismar Henrique Pereira e Wil Robson Castro da Silva. Também serão
julgados, neste mês de dezembro, Luciano Pinheiro Bezerra (15), Carlos Eduardo Martins Braga (18) e Telma
Maria Tavares Vasconcelos (19).

Além de Marcos Paulo Santos Madeira, que está sendo julgado nesta segunda-feira (4), no 2º Tribunal do Júri,
presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima, serão submetidos, neste mês, ao júri popular Ruan Camilo do
Bonfim Silveira dos Santos (6), Clayton Rosa Silva (11), Wanderson Carvalho Araújo (13), Marcos Vinícius
Martins (15) e Raury Clopper Dias (18).

Presidido pela juíza Kátia Coelho de Sousa Dias, o 3º Tribunal do Júri vai julgar, este mês, Felipe Graciliano
Jansen de Abreu (6) e Carlos Paiva Dutra (7). O juiz do 4º Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior,
presidirá o julgamento de Carlos Alberto Cantanhede (dia 11), Luciano Abreu Nogueira (13) e de Luiz Henrique
Lopes Ribeiro (18).

(Informações do TJ-MA)
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TUTÓIA: De 04 a 10/12 será realizada a SEMANA DA JUSTIÇA. Confira a programação!

O dia 08 de dezembro é o dia da Justiça, em comemoração à data o Poder Judiciário da Comarca de Tutóia
promoverá a Semana da Justiça que terá sua abertura no dia 04 de dezembro no auditório do TRE, localizado na
Rua São José, Centro. Serão ministradas, durante a semana, várias palestras cujos temas são:

- 04.12 { DST’s
CONTROLE DE NATALIDADE/PREVENÇÃO

- 05.12 { DROGAS
FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO
MEIO AMBIENTE

- 06.12 { VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

- 07.12 { DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
PRÁTICAS ABUSIVAS

No dia 07 de dezembro, a partir da 16 horas, realizar-se-á mais uma edição do Projeto Casamento Comunitário
em Tutóia. Na oportunidade, cerca de 70 casais, selarão em matrimônio sob o pôr do sol, numa singela
cerimônia a ser realizada na Praia da Barra, ao lado da Arena. 

Em continuidade, no dia 09 de dezembro, será realizada a I CORRIDA DA JUSTIÇA, com percurso de 5 km na
orla da Praia da barra, cuja largada será às 16 horas em frente ao bar do Serginho. Os atletas participantes
terão 1h para completarem a prova. Serão premiadas as categorias feminina e masculina do 1º ao 3º lugar, bem
como medalha finisher para todos que completarem a prova.

Já no dia 10 de dezembro, encerram-se as atividade alusivas ao dia da Justiça com o PEDAL JUSTIÇA E SAÚDE,
com percurso de 15 km, sendo a concentração em frente ao Fórum da Comarca de Tutóia, sito à Rua Celso
Fonseca, Centro, às 08:00 horas.

As inscrições para ambos os eventos já estão abertas ao valor de R$ 30,00 (trinta reais), mais 1kg de alimento
não perecível (exceto sal), os quais serão doados para famílias carentes.

Local para inscrição:

- Academia Top Fitiness, sito à Rua Afonso Pena
- Pote Bike na Avenida Paulino Neves
- Papelaria JH, Rua Nazaré
- Fórum, na Rua Celso Fonseca 
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TUTÓIA: Em uma semana prefeito é afastado, vice empossada e em seguida prefeito é reconduzido ao
cargo. Entenda o caso

Romildo do Hospital e Professora Helenice

Na sessão da última segunda-feira (27/11), o Prefeito Municipal de Tutóia, foi afastado do cargo pelo período de
15 dias, sob alegação de estar atrapalhando as investigações da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), que
é presidida pela vereadora Jamilza Baquil. Na ocasião, o vereador do PDT, Raimundo Sintraf, pediu a suspensão
da sessão, alegando que não havia legalidade tal pedido de afastamento. A sessão foi tumultuada, mas por 10
votos a 2 e uma abstenção, Romildo do Hospital foi afastado. 

Na Manhã de terça-feira (28/11), com presença do Deputado Marcos Caldas, a vice-prefeita, professora
Helenice Barroso, foi empossada a primeira mulher prefeita da história do município. Ainda na terça-feira, os
advogados do então prefeito afastado, entraram com um pedido no fórum da cidade (1ª instância), com um
Pedido Liminar, suspendendo a decisão da câmara, alegando erros no processo. Na manhã de quarta-feira
29/11, o Juiz Francisco Eduardo Girão, concedeu a Liminar, reconduzindo Romildo ao cargo de prefeito. 

Ainda na quarta-feira 29/11, os advogados da Câmara dos Vereadores, entraram com um Agravo de
Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado (2ª instância), questionando a decisão do Juiz de Tutóia. Na sexta
01/12, o desembargador Kleber Costa Carvalho, negou o pedido de Agravo, com isto, permanece a decisão do
Juiz Eduardo Girão. 

O blog ouviu alguns advogados especialistas em regimento de câmaras municipais, que atestaram erros no
processo utilizado no referido afastamento. Porém, fala-se que será instaurado na próxima sessão 04/12, uma
comissão processante, conforme rito do decreto 201. Pelo visto, apenas iniciou o embate entre os poderes
Legislativo e Executivo, aguardemos os próximos capítulos.  
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Lidiane Leite é condenada a 14 anos de prisão em regime fechado

A ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva, foi condenada novamente e, desta vez, deve cumprir pena
em regime fechado. O Poder Judiciário acatou à denúncia do Ministério Público do Maranhão e, em sua decisão,
o juiz Raphael Leite Guedes condenou a ex-gestora a 14 anos e um mês de reclusão com cumprimento inicial da
pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multas.
 Resultado de imagem para lidiane leite
Lidiane já havia sido acionada judicialmente pelo caso em julho deste ano, quando foi decretada a
indisponibilidade dos seus bens devido às irregularidades encontradas no processo licitatório de contração de
serviços funerários para o município.

Também foram condenados o ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas dos Santos; o ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Fae Ferreira França; e a proprietária da empresa Funerária São
João, Rosyvane Silva Leite. O grupo responderá pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica,
associação criminosa e crime de responsabilidade.
Humberto Dantas dos Santos foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170
dias-multa. Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois
meses de detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de
980 dias-multa. E Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de
820 dias-multa.
Foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto
Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva estava cumprindo prisão domiciliar, que havia sido
anteriormente decretada pela Justiça.
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CRIMINAL: Desembargador Raimundo Melo acolhe recurso do MP e aumenta pena de ex-diretora do
TJ

Seguindo voto do desembargador Raimundo Melo, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) acolheu recurso interposto pelo Ministério Público do Maranhão e, por unanimidade, aumentou a pena
da ex-diretora do TJMA, Maria Bernadete do Carmo Lima, para oito anos e oito meses de reclusão. A pena
aplicada anteriormente era de dois anos e dez dias.

A ex-diretora – que terá direito de recorrer em liberdade – foi denunciada por ter criado, entre os anos de 1998
e 2001, cinco cargos de juízes estaduais falsos para receber os respectivos salários. A fraude teria gerado um
prejuízo de aproximadamente R$ 600 mil aos cofres públicos à época dos crimes. Hoje, em valores atualizados,
a quantia chega a R$ 26 milhões.

De acordo com o desembargador Raimundo Melo (relator), Maria Bernadete ocupava o cargo de Diretora da
Divisão de Controle de Pagamento do Tribunal de Justiça no período do fato delituoso. 

Nessa condição, tinha poder sobre a folha de pagamento e utilizou-se do cargo para apropriar-se de valores
indevidos, ao criar cinco cargos de Juízes de Direito e ficar com os respectivos vencimentos.

“Dos cinco cargos criados pela ex-diretora, três eram ocupados por pessoas próximas a ela. Para não chamar
atenção para si, Maria Bernadete, ao proceder a falsa inclusão, vinha acompanhada de modificações no
prenome. Iracilda foi transformada em Iraci, tendo o seu CPF alterado em um número. Por sua vez Luciane foi
modificada para Luciana, e Hildene virou Hildeni”, explicou o desembargador.

A ex-diretora chegou também a promover a contratação de um contabilista, Edivaldo Rodrigues da Silva, para
declaração de tais rendas junto à Receita Federal o que ante o cruzamento de dados evidenciou a fraude.

No julgamento do recurso, acompanharam o voto do relator, os desembargadores João Santana Souza e José
Bernardo Silva Rodrigues.
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Juizado Especial de Timon atenderá em novo endereço a partir
desta segunda(4)

O Juizado Especial Cível e Criminal de Timon estará funcionando a partir desta segunda (4) em novo endereço.
O órgão da justiça local deixa o fórum e suas audiências e atendimentos acontecerão a partir desta segunda na
rua Duque de Caxias, nº 220, no centro da cidade, na casa onde morou o timonense e coronel da Polícia Militar
do Piauí, Edivaldo Viana.

O Juizado Especial Cível e Criminal de Timon é um dos setores da justiça local com maior demanda judicial.
Dirigido pelo juiz Rogério Monteles, magistrado dos mais produtivos da comarca timonense, o juizado promove
dezenas de audiências toda semana com diversos processos onde a prioridade é a conciliação entre os
envolvidos.

A transferência do juizado para o novo endereço deve desafogar e muito a procura pelo fórum local.
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Justiça Itinerante em Timon atendeu centenas de pessoas e
realizou 182 Casamentos Comunitários

Foi realizada na última sexta-feira (01/12/2017) a 9ª Edição do Projeto “Justiça Itinerante – Caminhos para a
Cidadania”, na Creche Júlia Almeida e Centro de Convivência do Idoso, no bairro Cidade Nova, em Timon,
contando com a participação da juíza Susi Ponte de Almeida, Titular da 2ª Vara Cível e Diretora do Fórum, do
Promotor de Justiça Antônio Borges Nunes Júnior, de Defensores Públicos e de muitos outros parceiros, como:
TRE, Prefeitura Municipal, CEJUSC, Lion’s Club de Timon, PROCON, empresa Águas de Timon, além de
voluntários.

O projeto objetiva facilitar o acesso à plena cidadania através de prestação jurisdicional mais célere em ações
de registro civil e família, além de serviços gratuitos às comunidades carentes, sendo realizados neste
evento:16 audiências de registro civil, 07 audiências de família, 28 atendimentos pela Defensoria Pública, 126
atendimentos de saúde, 10 benefícios assistenciais, 10 renegociações de dívidas com a empresa “Águas de
Timon”, 04 atendimentos pelo CEJUSC, expedição de 110 carteiras de identidade, 81 atendimentos eleitorais,
bem como, atividades lúdicas e educativas para as crianças presentes.

Casamentos Comunitários

Em parceria com o Projeto Justiça Itinerante, foi realizada também nesta data a 5ª edição do projeto
“Casamentos Comunitários”, quando 182 casais oficializaram a união em cerimônia realizada no Centro de
Convenções Maranhenses, em Timon.

Coordenada pela juíza titular da Vara de Família da Comarca, Dra. Rosa Maria da Silva Duarte, a cerimônia
contou ainda com a presença dos magistrados Josemilton Barros e José Elismar Marques (Timon), Sheila Cunha
(Gov. Eugênio Barros), Cristina Meireles (Esperantinópolis), Jorge Antônio Leite (Bacabal), Raniel Barbosa (São
João dos Patos) e Bernardo Freire (Poção de Pedras).

(Da assessoria)

MAIS INFORMAÇÕES
EM: http://eliaslacerda.com/saude/justica-itinerante-em-timon-atendeu-centenas-de-pessoas-e-realizou-182-casa
mentos-comunitarios/ 
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Ex-prefeita é acusada de fraudar compra de caixões.

Após denúncia do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou e decretou a prisão, nesta sexta-feira, 1,
da ex-prefeita de Bom Jardim, no interior do Maranhão, Lidiane Leite da Silva, a ‘prefeita ostentação’, do
ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas dos Santos; do ex-pregoeiro da Comissão Permanente
de Licitação, Marcos Fae Ferreira França; e da proprietária da empresa Funerária São João, Rosyvane Silva
Leite, pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Segundo o Ministério Público foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae
Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto Dantas dos Santos está foragido.
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Caso Décio! Gláucio Alencar mais perto da liberdade

04/12/2017 15:52:46

O agiotagem Glaucio Alencar, acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista Décio Sá, está cada vez
mais perto de conseguir liberdade.

Em prisão domiciliar depois de conseguir habeas corpus no caso de agiotagem e fraude a licitações, ele ainda
tinha prisão preventiva decretada no caso da morte do jornalista de O Estado.

Mas hoje (14), o desembargador José Luiz Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu novo habeas
corpus ao acusado que, agora, em relação ao Caso Décio, terá apenas que cumprir ordem de recolhimento
domiciliar noturno e durante fins de semana e feriados.

Gláucio Alencar é defendido pelo advogado Aldenor Rebouças.

Assim, por ora, ele segue tendo que cumprir a prisão domiciliar. Pelo menos até que consiga nova decisão para
abrandar ainda mais sua situação em relação ao processo da agiotagem.

Baixe aqui a decisão.

The post Caso Décio! Gláucio Alencar mais perto da liberdade appeared first on Gilberto Léda.

https://drive.google.com/file/d/174IGI6YeM919FlEyFyum_dcwl8cSQT7o/view?usp=drivesdk
http://gilbertoleda.com.br/2017/12/04/caso-decio-glaucio-alencar-mais-perto-da-liberdade/
http://gilbertoleda.com.br
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Homem que matou ex-mulher e o namorado dela
em Trizidela do Vale é condenado a 34 anos de
prisão

02/12/2017 00:00:00

Em relação ao homicídio de Maria Inês, a juíza considerou que o réu desejou
consumar o crime, "tanto que deu pelo menos dez golpes de faca na mulher,
ceifando a sua vida por causa diminuta, na proporção em que agiu por não aceitar o
fim do relacionamento dos dois e o seu envolvimento com terceiro".

Em sessão do Tribunal do Júri presidida pela juíza Larissa Rodrigues Tupinambá Castro,
realizada na comarca de Pedreiras, na quinta-feira (30), o réu Jucilio Leitão de Sousa
("Francilio") foi julgado e condenado a 34  anos de reclusão pela morte de um casal.

 

Consta da denúncia do Ministério Público que o réu, no dia 30 de maio de 2013, por volta das

19h, em Trizidela do Vale, matou José Nilton da Silva Santos e de Maria Inês de Lima, com três

facadas no primeiro e 10 na segunda, conforme exame de corpo de delito, laudo cadavérico,

fotografias, laudo médico e declaração de óbito anexados na ação penal.
 

No julgamento, o Tribunal do Júri acolheu, por maioria de votos, a materialidade e a autoria do

acusado em relação aos dois crimes, e também por maioria de votos rejeitou a tese da legítima

defesa no primeiro homicídio e da legítima defesa no segundo, e reconheceu em seu desfavor,

ainda por maioria, a qualificadora de motivo fútil.
 

PENA

O Conselho de Sentença decidiu que o réu praticou dois delitos de homicídio qualificado. A juíza

presidente do Júri proclamou a sentença condenando o acusado pela prática dos dois crimes.

"Impõe-se o cúmulo duplicado, chegando-se a uma resultante de trinta e quatro anos de

reclusão", disse a juíza na sentença.
 

Em relação ao homicídio de José Santos, a juíza observou que ele matou simplesmente porque

não aceitava o relacionamento do ofendido com sua ex- companheira. E demonstrou possuir

personalidade agressiva, em atitude irracional, desmedida e desproporcional, optando por um

ataque feroz e bestial", observa a magistrada na sentença.
 



Em relação ao homicídio de Maria Inês, a juíza considerou que o réu desejou consumar o crime,

"tanto que deu pelo menos dez golpes de faca na mulher, ceifando a sua vida por causa

diminuta, na proporção em que agiu por não aceitar o fim do relacionamento dos dois e o seu

envolvimento com terceiro".
 

A juíza manteve a prisão cautelar do réu para garantir a ordem pública ameaçada pela

gravidade dos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu só se

apresentou depois do cumprimento de mandado de prisão, tendo fugiu e tomado rumo

ignorado após o crime. O regime fixado para o cumprimento da pena é o inicialmente fechado.
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Lidiane Leite foi condenada a 14 anos e um mês de reclusão e seis anos de detenção, com cumprimento inicial
da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Denúncia do Ministério Público do Maranhão, o Poder Judiciário condenou e determinou a prisão, na sexta-feira,
1º de dezembro, da ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva; do ex-secretário de Articulação Política,
Humberto Dantas dos Santos; do ex-pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Fae Ferreira
França; e da proprietária da empresa Funerária São João, Rosyvane Silva Leite, pelos crimes de fraude de
licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de responsabilidade.

Foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto
Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça.

ESQUEMA FRAUDULENTO

A contratação ilegal de empresa especializada em serviços funerários, no valor de R$ 135 mil, para atender a
população de Bom Jardim, motivou o MPMA a oferecer Denúncia criminal, em 14 de julho deste ano, contra os
ex-gestores e a proprietária da empresa beneficiada. No dia 5 de julho, também foi ajuizada Ação Civil Pública
(ACP) por atos de improbidade administrativa contra os mesmos acusados.

O pregão presencial, promovido pela Prefeitura de Bom Jardim, em abril de 2013, previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de "luxo" e 20 "super-luxo".

A documentação do processo licitatório foi analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça,
que detectou irregularidades como ausência de justificativa para contratação, emitida pela autoridade
competente; ausência de pesquisa de preço para composição do orçamento base da licitação; ausência de
comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em jornal de grande circulação.

O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de



março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira, autor da Denúncia e titular da Comarca de Bom Jardim,
o fato de o parecer jurídico, o termo de referência e a autorização do certame terem sido produzidos com data
posterior à data do edital comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e
beneficiar os denunciados.

CONDENAÇÕES

Lidiane Leite foi condenada a 14 anos e um mês de reclusão e seis anos de detenção, com cumprimento inicial
da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Como foi mantida, inicialmente, em prisão domiciliar, a ex-prefeita pode apelar da decisão nesta condição.

Humberto Dantas dos Santos foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170
dias-multa.

Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980
dias-multa.

Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Cada dia-multa equivale a dois salários-mínimos. A sentença é do juiz Raphael Leite Guedes.
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O Poder Judiciário do Maranhão condenou e determinou a prisão, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, da
ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva; do ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas
dos Santos; do ex-pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Fae Ferreira França; e da
proprietária da empresa Funerária São João, Rosyvane Silva Leite, pelos crimes de fraude de licitação, falsidade
ideológica, associação criminosa e crime de responsabilidade.

Foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto
Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça.

ESQUEMA FRAUDULENTO

A contratação ilegal de empresa especializada em serviços funerários, no valor de R$ 135 mil, para atender a
população de Bom Jardim, motivou o MPMA a oferecer Denúncia criminal, em 14 de julho deste ano, contra os
ex-gestores e a proprietária da empresa beneficiada. No dia 5 de julho, também foi ajuizada Ação Civil Pública
(ACP) por atos de improbidade administrativa contra os mesmos acusados.

O pregão presencial, promovido pela Prefeitura de Bom Jardim, em abril de 2013, previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de "luxo" e 20 "super-luxo".

A documentação do processo licitatório foi analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça,
que detectou irregularidades como ausência de justificativa para contratação, emitida pela autoridade
competente; ausência de pesquisa de preço para composição do orçamento base da licitação; ausência de
comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em jornal de grande circulação.

O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira, autor da Denúncia e titular da Comarca de Bom Jardim,
o fato de o parecer jurídico, o termo de referência e a autorização do certame terem sido produzidos com data
posterior à data do edital comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e
beneficiar os denunciados.

CONDENAÇÕES



Lidiane Leite foi condenada a 14 anos e um mês de reclusão e seis anos de detenção, com cumprimento inicial
da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Como foi mantida, inicialmente, em prisão domiciliar, a ex-prefeita pode apelar da decisão nesta condição.

Humberto Dantas dos Santos foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170
dias-multa.

Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980
dias-multa.

Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Cada dia-multa equivale a dois salários-mínimos. A sentença é do juiz Raphael Leite Guedes.
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A justiça da cidade de Bom Jardim, a 277 Km de São Luís, condenou e determinou a prisão da ex-prefeita Lidiane Leite,
conhecida como “Prefeita Ostentação”, a 14 anos e um mês de reclusão, somados a seis anos de detenção (que pode
ser cumprido em regime semiaberto), com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado.
 
Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa, em que cada dia equivale a dois salários-mínimos. A
condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Até o momento, Lidiane Leite segue em regime domiciliar e pode apelar da decisão em regime
fechado.
 
Nesta sexta-feira (1), o juiz Raphael Leite Guedes também decidiu pela condenação e prisão o ex-marido de Lidiane e
ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas (conhecido como Beto Rocha). Ele foi condenado a 17 anos e
nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade em regime fechado e pagamento de 1170 dias-multa. Beto Rocha é considerado foragido da justiça.
 
Mais duas pessoas foram condenadas e já estão presas. As prisões de Marcos Fae Ferreira França (ex-pregoeiro da
Comissão Permanente de Licitação) e Rosyvane Silva Leite (da proprietária da empresa Funerária São João)
aconteceram na manhã desta sexta-feira(1) pela Policia Civil de Bom Jardim nas residências dos acusados.
 
Marcos foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de detenção, com cumprimento
inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980 dias-multa.
 
Já Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.
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O Poder Judiciário do Maranhão condenou e determinou a prisão, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, da
ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva; do ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas
dos Santos; do ex-pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Fae Ferreira França; e da
proprietária da empresa Funerária São João, Rosyvane Silva Leite, pelos crimes de fraude de licitação, falsidade
ideológica, associação criminosa e crime de responsabilidade.

Foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto
Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça.

ESQUEMA FRAUDULENTO

A contratação ilegal de empresa especializada em serviços funerários, no valor de R$ 135 mil, para atender a
população de Bom Jardim, motivou o MPMA a oferecer Denúncia criminal, em 14 de julho deste ano, contra os
ex-gestores e a proprietária da empresa beneficiada. No dia 5 de julho, também foi ajuizada Ação Civil Pública
(ACP) por atos de improbidade administrativa contra os mesmos acusados.

O pregão presencial, promovido pela Prefeitura de Bom Jardim, em abril de 2013, previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de “luxo” e 20 “super-luxo”.

A documentação do processo licitatório foi analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça,
que detectou irregularidades como ausência de justificativa para contratação, emitida pela autoridade
competente; ausência de pesquisa de preço para composição do orçamento base da licitação; ausência de
comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em jornal de grande circulação.

O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira, autor da Denúncia e titular da Comarca de Bom Jardim,
o fato de o parecer jurídico, o termo de referência e a autorização do certame terem sido produzidos com data
posterior à data do edital comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e
beneficiar os denunciados.

CONDENAÇÕES



Lidiane Leite foi condenada a 14 anos e um mês de reclusão e seis anos de detenção, com cumprimento inicial
da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Como foi mantida, inicialmente, em prisão domiciliar, a ex-prefeita pode apelar da decisão nesta condição.

Humberto Dantas dos Santos foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170
dias-multa.

Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980
dias-multa.

Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Cada dia-multa equivale a dois salários-mínimos. A sentença é do juiz Raphael Leite Guedes.
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Após o Tribunal de Justiça do Maranhão determinar por duas vezes a volta e duas vezes a saída de Zé Vieira da
prefeitura de Bacabal (localizada a 245 Km de São Luís) , nesta sexta-feira (1) o desembargador Raimundo Melo
determinou o retorno de José Vieira Lins à prefeitura da cidade, cassando os efeitos da decisão anterior.

No dia 10 de novembro, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Antônio
Fernando Bayma Araújo, determinou a prevalência de uma decisão anterior do desembargador José Ribamar
Castro, que retirava Zé Vieira do cargo de prefeito.

Nesta última decisão do TJ-MA, Raimundo Melo justificou que, ao conceder a liminar determinando o retorno do
prefeito José Vieira ao cargo, apenas seguiu as regras regimentais aplicáveis.

“Em outros termos, o decano da Corte não poderia haver decidido pelo afastamento do prefeito de Bacabal
porque não tinha competência para fazê-lo, nos termos do Regimento Interno”, ressaltou.

A decisão ainda cabe recurso. Até nova decisão, a câmara de vereadores de Bacabal pode ser notificada pela
justiça para dar nova posse à Zé Vieira. O vice-prefeito de Bacabal, Florêncio Neto, já havia sido empossado
pela câmara de vereadores da cidade após a primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça.
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Será se a Lei Maria da Penha está realmente sendo entendida e bem aplicada? É revoltante o aumento da
violência contra as mulheres, e isso deve ser combatido.

A mulher não pode ficar calada, e para isso tem que se sentir segura para denunciar seu algoz. Deve sentir
segurança para sair desse ciclo de violência, e para isso, é necessário que todo o sistema funcione em favor
unicamente da proteção dessa mulher.

Para que entendam, eu fui agredida covardemente quando estava grávida do nosso filho, sofri as consequências
dessa agressão, tive descolamento de placenta, fiquei deitada o resto da minha gestação, só tinha direito a um
banho, e mesmo assim nosso filho veio ao mundo prematuramente, uma lesão considerada leve pela justiça.
Seria mesmo leve o peso de poder perder um filho a qualquer momento? Já ele nunca sentiu as consequências
judiciais dessa primeira agressão.

Após muita insistência, dei sim uma segunda chance a quem se mostrou tão arrependido, prometeu que nunca
mais faria novamente, só falava no desejo de acompanhar o filho, de formar uma família comigo, tentativa que
ele mesmo colocou ponto final me espancando brutalmente, por mais de uma hora, como se eu fosse um objeto
dele, uma coisa, um verdadeiro saco de pancadas, e não se vendo satisfeito, tentando me atropelar, o que
Graças a Deus e a uma vizinha, muito corajosa, não permitiu que ele lograsse êxito.

Parece que a violência contra mim finalmente teve um fim ai. Pelo contrário, na delegacia, na presença das
minhas vizinhas, fui ridicularizada pelo próprio delegado. A violência continua quando ele continua foragido,
brincando com a inteligência de todo mundo, ele continua sendo protegido, acobertado e apoiado, demonstrado
que o poder e o dinheiro podem tudo, inclusive esconder um criminoso. Pois alguém aí tem dúvidas do que ele
fez comigo?

Ele deve estar agora rindo de toda a situação, brincando de menino minado em um dos aviões da família, ou
estaria derrubando boi de mais de uma tonelada, nas suas queridas vaquejadas, montando seus cavalos
caríssimos, rodeado de bebidas, ele pode ainda estar em um restaurante caro, bebendo vinho bancado pelo seu
querido irmão o todo poderoso prefeito, pode estar desfilando por qualquer rua com um de seus luxuosos carros.
Será que pela segunda vez ele não vai sentir as consequências dos seus atos?

Quanto a mim, a verdadeira vítima, estou presa, com medo até de ir ao Forúm saber como está a ação, tenho
ataque de pânico quando olho um carro parecido com o que ele tentou me atropelar, não consigo voltar a
trabalhar.

O pouco que sei, venho compartilhar com vocês. O meu agressor ingressou com o pedido de revogação de
prisão preventiva, tanto na ação que corre em Pinheiro, quanto na ação que corre aqui em São Luís. Resumindo,
o foragido sabe das decretações de prisão preventiva, acredita na impunidade, e está pedindo
HUMILDEMENTE para que o judiciário concorde.



Será se o judiciário vai cometer o mesmo erro que eu? Em acreditar pela segunda vez em uma pessoa que não
merece.

Na prática, será se existe alguém pensando na minha segurança?

Peço que as pessoas de bem não se cansem de mim, não se cansem do meu caso, e não se cansem de me ajudar
a lutar por segurança, de lutar por essa causa.
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Tribunal do Júri de São Luís julgará 16 réus antes do recesso forense

Em 4 de dezembro de 2017
Com o julgamento de Marcos Paulo Santos Madeira, acusado de assassinar a golpes de faca Domingos Sousa
Barros, no dia 05 de março de 2012, no bairro Divineia, começaram nesta segunda-feira (04) as sessões do
Tribunal do Júri de São Luís. Neste mês de dezembro, até o recesso forense que começa no dia 20, serão
julgados 16 réus. As sessões ocorrem nos salões localizados no primeiro andar do Fórum Des. Sarney Costa
(Calhau).

Já no 1º Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Osmar Gomes dos Santos, as sessões começam na quinta-feira (07),
quando sentarãono banco dos réus Florismar Henrique Pereira e Wil Robson Castro da Silva. Também serão
julgados neste mês de dezembro Luciano Pinheiro Bezerra (15), Carlos Eduardo Martins Braga (18) e Telma
Maria Tavares Vasconcelos (19).

Além de Marcos Paulo Santos Madeira, que está sendo julgado hoje (04), no 2º Tribunal do Júri, presidido pelo
juiz Gilberto de Moura Lima, neste mês serão submetidos ao júri popular Ruan Camilo do Bonfim Silveira dos
Santos (06), Clayton Rosa Silva (11), Wanderson Carvalho Araújo (13), Marcos Vinícius Martins (15) e Raury
Clopper Dias (18).

Presidido pela juíza Kátia Coelho de Sousa Dias, o 3º Tribunal do Júri vai julgar este mês Felipe Graciliano
Jansen de Abreu (06) e Carlos Paiva Dutra (07). O juiz do 4º Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior,
presidirá o julgamento de Carlos Alberto Cantanhede (dia 11), Luciano Abreu Nogueira (13) e de Luiz Henrique
Lopes Ribeiro (18).

De TJMA
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BOM JARDIM - Condenados por fraude em licitação de serviço funerário são presos

Após Denúncia do Ministério Público do Maranhão, o Poder Judiciário condenou e determinou a prisão, nesta
sexta-feira, 1º de dezembro, da ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva; do ex-secretário de
Articulação Política, Humberto Dantas dos Santos; do ex-pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação,
Marcos Fae Ferreira França; e da proprietária da empresa Funerária São João, Rosyvane Silva Leite, pelos
crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de responsabilidade.

Foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto
Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça.

ESQUEMA FRAUDULENTO

A contratação ilegal de empresa especializada em serviços funerários, no valor de R$ 135 mil, para atender a
população de Bom Jardim, motivou o MPMA a oferecer Denúncia criminal, em 14 de julho deste ano, contra os
ex-gestores e a proprietária da empresa beneficiada. No dia 5 de julho, também foi ajuizada Ação Civil Pública
(ACP) por atos de improbidade administrativa contra os mesmos acusados.

O pregão presencial, promovido pela Prefeitura de Bom Jardim, em abril de 2013, previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de “luxo” e 20 “super-luxo”.

A documentação do processo licitatório foi analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça,
que detectou irregularidades como ausência de justificativa para contratação, emitida pela autoridade
competente; ausência de pesquisa de preço para composição do orçamento base da licitação; ausência de
comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em jornal de grande circulação.

O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira, autor da Denúncia e titular da Comarca de Bom Jardim,
o fato de o parecer jurídico, o termo de referência e a autorização do certame terem sido produzidos com data
posterior à data do edital comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e
beneficiar os denunciados.

CONDENAÇÕES

Lidiane Leite foi condenada a 14 anos e um mês de reclusão e seis anos de detenção, com cumprimento inicial
da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Como foi mantida, inicialmente, em prisão domiciliar, a ex-prefeita pode apelar da decisão nesta condição.



Humberto Dantas dos Santos foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170
dias-multa.

Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980
dias-multa.

Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Cada dia-multa equivale a dois salários-mínimos. A sentença é do juiz Raphael Leite Guedes.

Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
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Lançada nova edição da revista digital da ESMAM

A 12ª edição da Revista da ESMAM - periódico técnico-científico editado semestralmente pela Escola Superior
da Magistratura do Maranhão - já está online. O lançamento coincide com o aniversário de 20 anos da
publicação, idealizada para difundir o estudo, debate e a divulgação da ciência jurídica no Estado.

Na apresentação, o conselho editorial ressalta a importância da publicação como espaço público para a análise
crítica e debate dos fenômenos sociais relevantes ao mundo jurídico. “Ao longo desse tempo, o periódico
cresceu, consolidou-se e até mudou seu formato para o eletrônico, ampliando significativamente a sua
acessibilidade e importância para a comunidade acadêmica local e nacional. No entanto, não se afastou do foco
de sua linha editorial”, avaliam.

A nova edição, a terceira no formato eletrônico, traz dez artigos com temas atuais e interessantes, tanto sob o
ponto de vista acadêmico-literário, quanto para a prática forense.

Neste número, se questiona se, em vista dos dos princípios que informam o sistema dos juizados especiais, seria
admissível ao conciliador conduzir as audiências de instrução e julgamento. A tese é defendida no artigo
“Condução de audiências de instrução e julgamento nos Juizados Especiais da Justiça Maranhense:
admissibilidade”.

Sobre a Justiça Restaurativa, cuja adoção pelo Poder Judiciário é expressamente recomendada pelo Conselho
Nacional da Justiça, há dois trabalhos dignos de nota.

Um, no âmbito do direito de família, intitulado “Mediação familiar como prática restauradora dos vínculos
fragilizados pela alienação parental”, no qual a autora propõe a mediação familiar como instrumento eficaz na
prevenção e repreensão da alienação parental.

Outro, denominado “O papel da Justiça Restaurativa como forma de aplicação da doutrina de proteção integral
ao menor em conflito com a lei”, que sustenta a Justiça Restaurativa como meio eficaz de sanar carências no
desenvolvimento moral e social do adolescente em conflito com a lei.

A temática probatória também é destaque nesta edição. Em “Força probante das decisões do Tribunal
Marítimo”, a autora dá ênfase à relevância da influência da decisão da Corte Marítima Brasileira no reexame da
matéria pelos órgãos do Poder Judiciário.

Pertinente questionamento à exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 489, do CPC, é proposto pela autora
de “Garantia da fundamentação das decisões e o sistema de provas no direito processual civil. Seria mesmo
necessário ao sistema o art. 489, §1º?”.

No campo do processo penal, em “A distinção das nulidades em absolutas e relativas sob o olhar da
instrumentalidade constitucional do processo penal”, o autor sugere o debate democrático para a rediscussão e
eventual modificação do atual modelo de separação legal das nulidades em absolutas e relativas.



Dois artigos trazem temas de direito constitucional. O primeiro, de ordem doutrinária, intitulado “O Estado
Democrático de Direito e a ascenção do Poder Judiciário na história do constitucionalismo moderno”, destaca o
protagonismo do Judiciário no Brasil na garantia dos direitos fundamentais e no controle dos atos estatais.

O segundo, denominado “Pedido de autorização judicial para aborto de feto portador de Síndorme de Body
Stalk: uma análise”, examina a possibilidade de autorização judicial para interrupção de gestação de feto
portador de síndrome de Body Stalk diante do ordenamento jurídico pátrio e dos precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Completam o fascículo ainda os artigos: “O direito real de habitação e os herdeiros do falecido” - no qual a
autora, à luz do artigo 1.831, do CC, aponta para a efetividade do direito de fruição do bem de família pelo
cônjuge do de cujus frente aos direitos conferidos aos demais herdeiros – e “Reflexões filosóficas sobre a
tolerância: um conceito, seus limites e contradições” - uma análise feita a partir da visão de John Rawls e das
contribuições de Thomas Scalon e Colin Bird, sobre tema de interesse humanitário: a tolerância.

CHAMADA – A Escola Superior da Magistratura já está recebendo artigos da área de ciências jurídicas para
publicação na próxima edição da revista. Os interessados devem enviar seus trabalhos ao departamento da
Biblioteca (bibliotecaesmam@tjma.jus.br.). As normas normas de publicação estão no site
www.tjma.jus.br/esmam, no botão "Revista Esmam" (barra da página), opção "sobre", "submissões".
Informações e demais esclarecimentos podem obtidos pelo telefone (98) 3235 3231.

Fonte: TJMA.
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Justiça condena ”prefeita ostentação” a 14 anos de prisão em
regime fechado

A justiça da cidade de Bom Jardim, a 277 Km de São Luís, condenou e determinou a prisão da ex-prefeita
Lidiane Leite, conhecida como “Prefeita Ostentação”, a 14 anos e um mês de reclusão, somados a seis anos de
detenção (que pode ser cumprido em regime semiaberto), com cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade em regime fechado.

Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa, em que cada dia equivale a dois salários-mínimos.
A condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Até o momento, Lidiane Leite segue em regime domiciliar e pode apelar da decisão em
regime fechado.

Na sexta-feira (1), o juiz Raphael Leite Guedes também decidiu pela condenação e prisão o ex-marido de
Lidiane e ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas (conhecido como Beto Rocha). Ele foi
condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de detenção, com cumprimento
inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170 dias-multa. Beto Rocha é
considerado foragido da justiça.

Mais duas pessoas foram condenadas e já estão presas. As prisões de Marcos Fae Ferreira França (ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação) e Rosyvane Silva Leite (da proprietária da empresa Funerária São João)
aconteceram na manhã de sexta-feira (1) pela Policia Civil de Bom Jardim nas residências dos acusados.

Marcos foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980 dias-multa.

Já Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Esquema de fraudes

Segundo o Ministério Público do Maranhão, a contratação ilegal no valor de R$ 135 mil de empresa
especializada em serviços funerários para atender a população de Bom Jardim motivou denúncia criminal do
órgão contra os ex-gestores e a proprietária da empresa.

Em abril de 2013, o pregão presencial promovido pela Prefeitura de Bom Jardim previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de “luxo” e 20 “super-luxo”.

A documentação do processo licitatório analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça
detectou ausência de justificativa para contratação; ausência de pesquisa de preço para composição do
orçamento base da licitação; e ausência da comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em
jornal de grande circulação.



O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça da Comarca de Bom Jardim, Fábio Santos de Oliveira, o fato de o parecer
jurídico, o termo de referência e a autorização do certame serem produzidos com data posterior à data do edital
comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e beneficiar os denunciados.

Histórico de Lidiane Leite

Lidiane, que ficou conhecida como “prefeita ostentação” por exibir uma vida de luxo nas redes sociais, foi
condenada em março de 2017 por improbidade administrativa e em setembro teve R$ 12 milhões bloqueados
por determinação judicial.

Ela foi presa no dia 28 de outubro de 2015, na sede da Polícia Federal, em São Luís, depois de passar 39 dias
foragida após ter a prisão decretada pela PF por suspeita de irregularidades encontradas em contratos firmados
com “empresas-fantasmas”.

Após 11 dias encarcerada, ela foi solta pela Justiça sob a condição de uso de uma tornozeleira eletrônica. No dia
24 de outubro, Lidiane foi presa após investigação que corre em segredo de justiça. Na época, o juiz Raphael
Leite Guedes determinou prisão em regime domiciliar e não determinou o uso de tornozeleira eletrônica porque
ela amamentava uma criança de seis meses.
Sobre o bloqueio de bens, em setembro a defesa de Lidiane Leite informou que havia um entendimento do STJ
de que era indevida a indisponibilidade de bens na fase processual. (Veja a nota abaixo na íntegra).

“Muito embora nossa cliente ainda não tenha sido intimada, já afirmamos, de antemão, que há entendimento
pacificado no STJ que é indevida a determinação de indisponibilidade de bens nessa fase processual, ou seja,
antes da manifestação inicial da parte requerida, o que será arguido no momento oportuno. Entendemos
também que o juiz, ao decidir liminarmente pelo bloqueio de bens está agindo em desacordo com a regra, mas
sim com a exceção”.

Sobre a condenação desta sexta-feira (1), por meio de nota, a defesa de Lidiane Leite disse que “irá recorrer da
decisão, pois tem convicção que o tribunal não irá mantê-la, sobretudo no patamar que foi a condenação,
entendemos se tratar de uma sentença injusta, desproporcional e arbitrária”.

Fonte: Por G1 MA
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JUSTIÇA O RECONDUZ ZÉ VIEIRA AO CARGO DE PREFEITO DE
BACABAL

O desembargador Raimundo Melo determinou, ontem, sexta-feira (1º), o retorno de José Vieira Lins à prefeitura
de Bacabal, cassando os efeitos de decisão proferida pelo decano do Tribunal de Justiça.

JUSTIFICATIVA,

“O decano do TJMA olvidou-se de que por regra inserta no Regimento Interno da Corte de Justiça o
vice-presidente só pode decidir sobre reclamações por inadequação ou irregularidade na distribuição e por
desentendimento às regras de prevenção de órgão julgador ou de desembargador enquanto os autos não
estiverem conclusos ao relator, porque, nesse caso, as reclamações só podem ser decididas pelo próprio relator,
como, inclusive, segundo também sustentou em sua decisão liminar, já entendeu o próprio decano em processo
anteriormente julgado”, afirmou Raimundo Melo ao deferir a liminar. Ele justificou ainda que, ao conceder a
liminar determinando o retorno do prefeito José Vieira ao cargo, apenas seguiu as regras regimentais aplicáveis.
“Em outros termos, o decano da Corte não poderia haver decidido pelo afastamento do prefeito de Bacabal
porque não tinha competência para fazê-lo, nos termos do Regimento Interno”, ressaltou.
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Cármen Lúcia cobra dos tribunais planilhas com salários de juízes

A presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármem Lúcia, cobrou dos presidentes dos
Tribunais de Justiça (TJs) o cumprimento da determinação para o envio ao CNJ dos dados referentes à
remuneração dos magistrados de todo o país. 

“Eu entreguei a todos uma planilha no dia 20 de outubro. Até hoje, dia 4 de dezembro, não recebi as
informações de novembro e dezembro. Espero que em 48 horas se cumpra essa determinação do CNJ para que
eu não tenha que acioná-los oficialmente”, disse durante reunião com os presidentes dos TJs, na sede do
Supremo Tribunal Federal (STF).   

Segundo a ministra, a demora na entrega das informações pode passar para a sociedade a impressão de que os
tribunais estão agindo de “má-vontade”. “Quero terminar o ano mostrando para a sociedade que não temos
nada para esconder”, afirmou.

Cármen Lúcia  disse  que testou pessoalmente algumas páginas eletrônicas dos tribunais para verificar o nível
de transparência das informações e que ficou “horrorizada” quando teve que passar por 18 cliques em um dos
sites. “Tem tribunal dificultando e isso não pode acontecer”, enfatizou. 

O CNJ colocou à disposição dos tribunais de Justiça uma planilha para uniformizar as informações. Nela os
tribunais devem especificar os valores relativos a subsídio e eventuais verbas especiais de qualquer natureza,
para divulgação ampla à cidadania. 

“Eu preciso desses dados para mostrar que nem todo ‘extrateto’ é uma ilegalidade. Não compactuamos com
ilegalidades. Sem isso, fica difícil defender”, completou. A ministra explicou que existem extratetos que são
permitidos, como o pagamento de uma diária, de uma verba em atraso ou de uma ajuda de custo, e que essa
informação deve ser de conhecimento público. 

“E não adianta não mandar porque ou se cumpre a Lei e não corre nenhum risco, ou isso vai estourar de forma
cada vez pior”, completou. 

Transparência

Desde a semana passada, o CNJ passou a disponibilizar, na área de Transparência deste Portal, os dados
relativos aos salários e benefícios dos magistrados de dezessete tribunais, envolvendo as seguintes esferas do
Judiciário: Estadual, Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar. Esses foram os primeiros Tribunais a enviarem
informações padronizadas conforme as determinações do CNJ. Acesse aqui para visualizar a planilha de
remuneração dos magistrados.  

Na Justiça Estadual, dos 27 TJs apenas sete encaminharam, até as 18 horas desta segunda-feira (4/12), os dados
ao CNJ: Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima, Pará, Paraná e Pernambuco.  Na Justiça Federal,
apenas o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) mandou informações.



Na Justiça Eleitoral, foram encaminhadas ao CNJ as informações de cinco Tribunais Regionais Eleitorais (TREs),
dos seguintes Estados: Alagoas, Piauí, Amapá, Santa Catarina e São Paulo. Em relação à Justiça do Trabalho,
apenas os Tribunais Regionais  do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima) e da 13ª (Paraíba)
encaminharam os dados solicitados.  O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo foi o primeiro, do
segmento militar, a enviar suas informações.

À medida que os demais tribunais enviarem seus dados, de acordo com o modelo unificado e padronizado pelo
CNJ, as informações serão também publicadas. As informações solicitadas  pelo CNJ estão de acordo com a Lei
n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Resolução n. 215, de 16 de dezembro
de 2015. 
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Corrida Pró-Mulher tem apoio da Prefeitura

Cerca de 200 pessoas, de todas as idades, participaram da iniciativa

Evento integra campanha 'Imperatriz pelo fim da violência contra as mulheres'. (Foto: Edmara Silva)
A primeira edição da Corrida Pró-Mulher, no último domingo, 3, organizada pela Vara da Violência Doméstica e
Familiar com participação de toda a rede de enfrentamento, foi realizada em Imperatriz. Com apoio e
participação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulher,SMPM, percurso de 5km
começou no Fórum Henrique de La Rocque, e passou pelas principais ruas do Centro da cidade.

“Nossa Secretaria realiza desde o dia 25 de novembro a campanha Imperatriz pelo fim da violência contra as
mulheres, com objetivo alertar sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à causa, incentivando
denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais" - detalhou Edna
Ventura, secretária da Mulher.

Segundo ela, a campanha termina no próximo dia 8 e destaca, também, os serviços existentes no município,
como forma de desenvolver estratégias que garantam o empoderamento e os direitos das mulheres, assistência
qualificada, assim como, a responsabilização dos agressores.

Anedina Pereira de Sousa, 60 anos, recebeu o primeiro lugar da categoria da 3º idade. “Já pratico caminhada
todos os dias e isso me animou para participar da corrida. Achei uma ótima iniciativa, principalmente pelo tema,
que envolve informações e ações preventivas para a mulher”.

image: http://www.correiopopularitz.com.br/upload/usuarios/28/13174/23963452877_a1b316a386_z.jpg

 

Atividades da campanha

04/12 - Palestra no Cras da Cafeteira – 15h

05/12 - II Encontro das equipes técnicas da rede de enfrentamento à violência contra a mulher – Auditório do
Cram – 14h

06/12 - Roda de Conversa na Defensoria Estadual – 9h

07/12 - Palestra Cras Bacuri-8h

08/12 - Palestra no Cras Santa Rita – 15h



Leia mais em
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/13174/corrida_pro-mulher_tem_apoio_da_prefeitura#gzE0lfy8a6M
rtp5F.99
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Acusado de ordenar morte de Décio Sá consegue Habeas Corpus

Gláucio Alencar Pontes Carvalho é considerado líder da organização criminosa que mandou matar o jornalista,
na noite do dia 23 de abril de 2012.
 

O desembargador José Luiz Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu habeas corpus em caráter
liminar em favor de Gláucio Alencar Pontes Carvalho, que é tido como o mandante da morte do jornalista Décio
Sá, na noite do dia 23 de abril de 2012.
Gláucio já cumpria prisão em regime domiciliar por conta de um outro processo envolvendo crimes de
agiotagem, fraude à licitações e formação de quadrilha. Agora, Gláucio consegue habeas corpus no processo
envolvendo a morte de Décio Sá.
A decisão do desembargador se deu por meio de um pedido da defesa de Gláucio, que justificava o a soltura de
Gláucio por conta da saúde de sua mãe, uma idosa de 78 anos que sofre de mal de Parkinson. Atualmente, ela
estaria internada com pneumonia e infecção bacteriana. O pedido de soltura seria para Gláucio cuidar dela.
Em relação ao processo da morte de Décio Sá, a decisão do desembargador José Luiz concede o recolhimento
noturno e nos dias de folga. Porém, na prática Gláucio ainda não poderá sair de casa porque ainda precisa
cumprir a pena em regime domiciliar relacionado ao processo que envolve crimes de agiotagem, fraude à
licitações e formação de quadrilha.
Sobre Gláucio Alencar
Gláucio Alencar Pontes Carvalho foi denunciado como líder da organização criminosa que emprestava dinheiro
para financiar campanhas de candidatos a prefeito que pagavam a dívida com dinheiro público quando venciam
as eleições.
A morte do jornalista levou às investigações da Polícia Civil do Maranhão e da Polícia Federal, que encontraram
ligação de pelo menos 41 prefeituras maranhenses, no período de 2009 a 2012, com cerca de R$ 100 milhões de
recursos estaduais e federais desviados. Além de outros crimes, a Gláucio são atribuídas as mortes do jornalista
Décio Sá. Durante as investigações policias e em juízo, ele negou as acusações.
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Justiça condena "prefeita ostentação" a 14 anos de prisão em regime fechado

A condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade.
Por G1 MA, São Luís
01/12/2017 21h49  Atualizado 02/12/2017 19h23
Justiça condena Lidiane Leite, a "prefeita ostentação"
A justiça da cidade de Bom Jardim, a 277 Km de São Luís, condenou e determinou a prisão da ex-prefeita
Lidiane Leite, conhecida como “Prefeita Ostentação”, a 14 anos e um mês de reclusão, somados a seis anos de
detenção (que pode ser cumprido em regime semiaberto), com cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade em regime fechado.
Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa, em que cada dia equivale a dois salários-mínimos.
A condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Até o momento, Lidiane Leite segue em regime domiciliar e pode apelar da decisão em
regime fechado.
Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim (MA) (Foto: Arquivo pessoal) Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim
(MA) (Foto: Arquivo pessoal)
Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim (MA) (Foto: Arquivo pessoal)
Nesta sexta-feira (1), o juiz Raphael Leite Guedes também decidiu pela condenação e prisão o ex-marido de
Lidiane e ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas (conhecido como Beto Rocha). Ele foi
condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de detenção, com cumprimento
inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170 dias-multa. Beto Rocha é
considerado foragido da justiça.
Mais duas pessoas foram condenadas e já estão presas. As prisões de Marcos Fae Ferreira França (ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação) e Rosyvane Silva Leite (da proprietária da empresa Funerária São João)
aconteceram na manhã desta sexta-feira(1) pela Policia Civil de Bom Jardim nas residências dos acusados.
Marcos foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980 dias-multa.
Já Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.
Esquema de fraudes
Segundo o Ministério Público do Maranhão, a contratação ilegal no valor de R$ 135 mil de empresa
especializada em serviços funerários para atender a população de Bom Jardim motivou denúncia criminal do
órgão contra os ex-gestores e a proprietária da empresa.
Em abril de 2013, o pregão presencial promovido pela Prefeitura de Bom Jardim previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de “luxo” e 20 “super-luxo”.
A documentação do processo licitatório analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça
detectou ausência de justificativa para contratação; ausência de pesquisa de preço para composição do
orçamento base da licitação; e ausência da comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em
jornal de grande circulação.
O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.
Segundo o promotor de justiça da Comarca de Bom Jardim, Fábio Santos de Oliveira, o fato de o parecer
jurídico, o termo de referência e a autorização do certame serem produzidos com data posterior à data do edital
comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e beneficiar os denunciados.
Histórico de Lidiane Leite
Lidiane, que ficou conhecida como "prefeita ostentação" por exibir uma vida de luxo nas redes sociais, foi
condenada em março de 2017 por improbidade administrativa e em setembro teve R$ 12 milhões bloqueados



por determinação judicial.
Prefeita de Bom Jardim (MA) ostentava boa vida nas redes sociais (Foto: Reprodução / TV Mirante) Prefeita de
Bom Jardim (MA) ostentava boa vida nas redes sociais (Foto: Reprodução / TV Mirante)
Prefeita de Bom Jardim (MA) ostentava boa vida nas redes sociais (Foto: Reprodução / TV Mirante)
Ela foi presa no dia 28 de outubro de 2015, na sede da Polícia Federal, em São Luís, depois de passar 39 dias
foragida após ter a prisão decretada pela PF por suspeita de irregularidades encontradas em contratos firmados
com "empresas-fantasmas".
Após 11 dias encarcerada, ela foi solta pela Justiça sob a condição de uso de uma tornozeleira eletrônica. No dia
24 de outubro, Lidiane foi presa após investigação que corre em segredo de justiça. Na época, o juiz Raphael
Leite Guedes determinou prisão em regime domiciliar e não determinou o uso de tornozeleira eletrônica porque
ela amamentava uma criança de seis meses.
Sobre o bloqueio de bens, em setembro a defesa de Lidiane Leite informou que havia um entendimento do STJ
de que era indevida a indisponibilidade de bens na fase processual. (Veja a nota abaixo na íntegra).
"Muito embora nossa cliente ainda não tenha sido intimada, já afirmamos, de antemão, que há entendimento
pacificado no STJ que é indevida a determinação de indisponibilidade de bens nessa fase processual, ou seja,
antes da manifestação inicial da parte requerida, o que será arguido no momento oportuno. Entendemos
também que o juiz, ao decidir liminarmente pelo bloqueio de bens está agindo em desacordo com a regra, mas
sim com a exceção".
Sobre a condenação desta sexta-feira (1), por meio de nota, a defesa de Lidiane Leite disse que "irá recorrer da
decisão, pois tem convicção que o tribunal não irá mantê-la, sobretudo no patamar que foi a condenação,
entendemos se tratar de uma sentença injusta, desproporcional e arbitrária".
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Assassino de casal é condenado a 34 anos de prisão no interior do Maranhão

Investigação concluiu que os crimes foram cometidos pelo fato de o assassino não aceitar o fim do
relacionamento com Maria Inês.
Por G1 Maranhão, São Luís, MA
01/12/2017 16h47  Atualizado 01/12/2017 16h47
 
A Justiça do Maranhão condenou Jucílio Leitão de Sousa, também conhecido como “Francílio” a 34 anos de
prisão por conta dos homicídios de José Nilton da Silva Santos e de Maria Inês de Lima, no dia 30 de maior de
2013, na cidade de Trizidela do Vale, distante 229 km de São Luís. A sessão foi presidida pela juíza Larissa
Rodrigues Tupinambá Castro e foi realizada na Comarca Pedreiras, nessa quinta-feira (30). Jucílio deve cumprir
a pena inicialmente em regime fechado.
De acordo com as investigações que serviram de base para a denúncia do Ministério Público, Jucílio matou José
Nilton da Silva Santos e Maria Inês de Lima a golpes de faca. O homem foi morto com três golpes e a mulher
sofreu dez facadas pelo corpo. A investigação concluiu que os crimes foram cometidos pelo fato de o assassino
não aceitar o fim do relacionamento com Maria Inês e, por isso, descordar da união dela com José Nilton.
“Ele deu pelo menos dez golpes de faca na mulher, ceifando a sua vida por causa diminuta, na proporção em
que agiu por não aceitar o fim do relacionamento dos dois e o seu envolvimento com terceiro”, disse a juíza na
sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CASO DÉCIO SÁ
04/12/2017 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
Acusado de ser mandante do assassinato do jornalista Décio Sá ganha habeas corpus

Pag.: 35

Acusado de ser mandante do assassinato do jornalista Décio Sá
ganha habeas corpus

Já em prisão domiciliar, Gláucio Alencar conseguiu o direito para cumprir ordem de recolhimento domiciliar
noturno e durante fins de semana e feriados

SÃO LUÍS – Acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista e blogueiro Décio Sá, Gláucio Alencar
Pontes de Carvalho conseguiu um habeas corpus, por meio de decisão do desembargador José Luiz Almeida, do
Tribunal de Justiça do Maranhão, para cumprir ordem de recolhimento domiciliar noturno e durante fins de
semana e feriados em relação a esse crime. Como já cumpre prisão domiciliar pelos crimes de agiotagem e
fraude a licitações, o acusado está cada vez mais próximo da liberdade.

LEIA MAIS

Gláucio Alencar obtém um habeas corpus, mas vai continuar preso em SL

Gláucio Alencar deixa Pedrinhas por determinação do STJ

Justiça Federal ouve hoje Gláucio Alencar em audiência de instrução

No dia 23 de abril de 2012, Décio Sá foi assassinado com cinco tiros quando estava em um bar na Avenida
Litorânea. Ele exerceu a função de repórter da editoria de Política do jornal O Estado por 17 anos e também
publicava conteúdos independentes no "Blog do Décio".

A morte do jornalista, segundo a polícia, teria sido motivada pela postagem que ele havia feito em seu blog
sobre o assassinato do empresário Fábio Brasil, em Teresina, no dia 31 de março de 2012, e por ter apontado
como mandantes José de Alencar Miranda Carvalho e Gláucio Alencar Pontes de Carvalho. No decorrer da
investigação, a polícia acabou descobrindo que 41 prefeituras do Maranhão estavam nas mãos de agiotas, entre
eles José Alencar e Gláucio Pontes.
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Assassino de Alanna Ludmila permanecerá preso de forma preventiva

04/12/2017
De acordo com a Polícia Civil, solicitação da manutenção do ex-padrasto da jovem em cárcere é para aguardar a
conclusão de laudos do caso

SÃO LUÍS - O ex-padrasto de Alanna Ludmila, Robert Serejo, que está preso desde o dia 4 do mês passado após
confessar o assassino da própria enteada, morta no início de novembro deste ano em Paço do Lumiar,
permanecerá preso de forma preventiva. De acordo com a Polícia Civil, a decisão é mantê-lo preso até que
sejam divulgados, nos próximo dias, novos laudos.

Esta é a segunda vez que a Justiça se pronuncia em desfavor do assassino. A primeira ocorreu no dia 7 de
novembro deste ano. À época, a juíza Janaína de Carvalho, da Central de Inquéritos e Custódia da Comarca de
São Luís, determinou que Robert Serejo permanecesse preso por, pelo menos, 30 dias. De acordo com a
magistrada, a prisão era justificada pelo fato de haver “indícios de autoria do crime”.

Segundo a delegada do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil, Viviane Azambuja, a manutenção da
prisão de Robert Serejo será importante para as apurações. “Será importante mantê-lo preso até para cortar a
sua possibilidade de contatos externos”, disse.

Ainda de acordo com ela, Robert Serejo mantém a versão de que não contou com a participação de outra pessoa
no crime. “Ele, até hoje, garante que fez tudo sozinho, ao contrário de outras versões que surgiram nas
primeiras horas após a confirmação do óbito da jovem”, disse.

Desta forma, Robert exclui a possibilidade – por exemplo – de envolvimento da mãe de Alanna, Jaciene Borges,
no crime. Em depoimento no dia em que foi capturado pela polícia, Robert Serejo afirmou que entrou na casa
da jovem pela porta dos fundos. Em seguida, a surpreendeu no banheiro do imóvel e, após imobilizá-la, a
estuprou. Depois, a matou e a enterrou no quintal da casa.
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Município terá que sanar irregularidades de hospital

O Judiciário estabeleceu o prazo de 90 dias, a contar da notificação, para que o Município resolva os problemas
encontrados.

Fonte: CGJ
Data de publicação: 04/12/2017

O juiz Raphael de Jesus Serra Amorim, titular de Humberto de Campos, proferiu decisão na qual determina que
o Município corrija irregularidades verificadas no Hospital Municipal Elda Ribeiro Fonseca. Conforme a ação
movida pelo Ministério Público, a vigilância sanitária realizou no ano passado uma inspeção, na qual
verificou-se diversas irregularidades na unidade de saúde. O Judiciário estabeleceu o prazo de 90 dias, a contar
da notificação, para que o Município resolva os problemas encontrados.

De acordo com o relatório da vigilância sanitária, as principais irregularidades do hospital são: Falta de
equipamentos; Problemas na estrutura física, falta de material humano; Ausência de manutenção
hidrossanitária e elétrica; Problemas no centro cirúrgico; Gerenciamento equivocado de resíduos que
comprometem a assistência prestada na unidade de saúde; Bem como o funcionamento sem o cumprimento das
exigências sanitárias. O Hospital Elda Ribeiro Fonseca é uma unidade mista com 20 leitos para internação e
atende nas especialidades clínica médica, cirúrgica, ginecologia, obstetrícia e pediatria.

“Os elementos de prova constantes nos autos, notadamente as irregularidades constatadas pela vigilância
sanitária, acima expostas, são hábeis para evidenciar a probabilidade do direito autoral consistente na falta de
estrutura física, material, sanitária e humana do hospital Elda Ribeiro Fonseca”, relatou o juiz.

E segue a decisão: “Nesse mesmo sentido, comprova-se o perigo da demora ou risco só resultado útil do
processo, haja vista que a demora do ente requerido em sanar as irregularidades ora constatadas em inspeção
põe em risco o direito à saúde das pessoas que necessitam daquela unidade de saúde”. Raphael de Jesus
Amorim acolheu, na íntegra, os pedidos constantes na ação civil pública.

De acordo com a decisão proferida, em caso de descumprimento deverá o Município de Humberto de Campos
pagar a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O requerido tem o prazo de 30 dias para
apresentar contestação. A decisão do Poder Judiciário é datada do dia 29 de novembro.

 

(CGJ)
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Justiça concede habeas corpus a Gláucio Alencar

Com a decisão, o acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista Décio de Sá passa a cumprir ordem de
recolhimento domiciliar noturno e durante fins de semana e feriados.

Nesta segunda-feira (4),  decisão do desembargador José Luiz Almeida emitida na 2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu um habeas corpus a Gláucio Alencar, acusado de envolvimento com
agiotagem e de ser mandante do assassinato do jornalista Décio Sá.

Já cumprindo prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde março deste ano, ele agora passa a ter
apenas que

cumprir ordem de recolhimento domiciliar noturno e durante fins de semana e feriados.

Os advogados de Gláucio alegaram, no pedido de habeas corpus, que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal seu jus libertatis, ou seja, direito de liberdade.

Segundo eles, Gláucio está preso desde 13 de junho de 2012, sendo que “a Pronúncia, datada de 26/08/2013, foi
atacada por Recurso em Sentido Estrito, com mérito não apreciado até hoje”, sendo que foi retirado da pauta
duas vezes, e em nenhuma delas foi por pedido do seu cliente.

Eles também argumentaram que, levando em conta à condenação dos outros acusados do caso, é possível
deduzir que Gláucio “seria condenado a uma pena privativa de liberdade mais branda”. Os outros envolvidos,
Jhonathan Sousa Silva e Marcos Bruno, foram condenados a 25 anos e 3 meses e 18 anos e 3 meses de reclusão,
respectivamente.

Na decisão, foi pedida a liberação do acusado, entre outros motivos, para que ele pudesse cuidar da mãe, que é
portadora da doença de Parkinson.
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Caso Décio Sá: Gláucio Alencar consegue habeas corpus

Glauco agora pode cumprir ordem de recolhimento domiciliar noturno e durante fins de semana e feriados

 

Gláucio Alencar Pontes de Carvalho,acusado de ser o mandante do assassinato do blogueiro e jornalista Décio
Sá, ocorrido em abril de 2012, conseguiu o habeas corpus.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, através do desembargador José Luiz Almeira.
Glauco agora pode cumprir ordem de recolhimento domiciliar noturno e durante fins de semana e feriados. No
entanto, o empresário já segue em prisão domiciliar por crimes de fraude e agiotagem em licitações em que
esteve envolvido. Glauco foi posto em prisão domiciliar em março de 2017, por estar alocado inadequadamente
na prisão.

Crimes históricos que abalaram São Luís

Entenda o caso 

O jornalista Décio Sá foi assassinado com vários tiros, em 2012, na Avenida Litorânea, na capital maranhense.
Foi um dos casos de maior repercussão no Maranhão e completou cinco anos. Aldenisio Décio Leite de Sá, o
‘Décio Sá’, de 42 anos, foi alvejado com seis tiros de pistola 40, arma essa exclusiva das Forças Armadas, na
noite do dia 23 de abril de 2012, em um bar na Avenida Litorânea, orla da capital maranhense. Na época,
segundo investigações da polícia, o fato foi motivado por denúncias de crime de agiotagem no Maranhão, feitas
pelo jornalista em seu blog, que era um dos mais acessados do estado. As investigações apontavam que os
envolvidos no assassinato faziam parte de uma quadrilha de agiotas, que emprestava dinheiro para financiar
campanhas de candidatos a prefeito que pagavam a dívida com dinheiro público quando venciam as eleições.

Caso décio sá
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Lidiane Leite é condenada a 14 anos de prisão em regime fechado

A ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva, foi condenada novamente e, desta vez, deve cumprir pena
em regime fechado. O Poder Judiciário acatou à denúncia do Ministério Público do Maranhão e, em sua decisão,
o juiz Raphael Leite Guedes condenou a ex-gestora a 14 anos e um mês de reclusão com cumprimento inicial da
pena privativa de liberdade em regime fechado. Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa.

Lidiane já havia sido acionada judicialmente pelo caso em julho deste ano, quando foi decretada a
indisponibilidade dos seus bens devido às irregularidades encontradas no processo licitatório de contração de
serviços funerários para o município.

Também foram condenados o ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas dos Santos; o ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Fae Ferreira França; e a proprietária da empresa Funerária São
João, Rosyvane Silva Leite. O grupo responderá pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica,
associação criminosa e crime de responsabilidade.

Humberto Dantas dos Santos foi condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170
dias-multa. Marcos Fae Ferreira França foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois
meses de detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de
980 dias-multa. E Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de
detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de
820 dias-multa.

Foram cumpridos os mandados de prisão de Marcos Fae Ferreira França e Rosyvane Silva Leite. Humberto
Dantas dos Santos está foragido e Lidiane Leite da Silva estava cumprindo prisão domiciliar, que havia sido
anteriormente decretada pela Justiça.
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Ex-Prefeito é condenado a devolver recursos municipais por
improbidade administrativa

O ex-prefeito do Município de Urbano Santos (MA), Aldenir Santana Neves, foi condenado pelo Poder Judiciário
em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, por diversas irregularidades praticadas em operações
realizadas nas áreas financeira, orçamentária e patrimonial do município, em desacordo com os princípios de
contabilidade aplicados à Administração Pública, durante a sua gestão no ano de 2007.

A juíza Cinthia de Sousa Facundo, titular da Comarca de Urbano Santos, julgou procedente denúncia do
Ministério Público estadual baseada em decisão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que reprovou as
contas do prefeito relativas à gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), com a aplicação de multa no valor de R$ 942.361,88 e de
débito no valor de R$ 4.711.809,44.

Com base na Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/92), o ex-prefeito foi condenado ao ressarcimento do
dano causado ao erário municipal no valor de R$ 4.711.809,44; ao pagamento de multa civil de R$ 4.711.809,44
e de multa civil correspondente à remuneração recebida no mês de dezembro/2008. E, ainda, à suspensão dos
direitos políticos pelo prazo mínimo de cinco anos; à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de
oito anos ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

FUNDEB - A juíza constatou nos autos, dentre outras irregularidades: processamento da receita diferença a
menor no valor de R$ 652.376,50; não envio de extratos bancários do Controle do Fluxo Financeiro; despesas
realizadas sem o devido Processo Licitatório; despesas sem a devida comprovação de Notas Fiscais e Recibos;
despesas sem a devida comprovação de Fatura de Energia; despesas sem comprovação da assinatura de
convênio; Nota de Empenho divergente do valor da Fatura de Energia; despesas sem a devida comprovação em
Folhas de Pessoal (60%); despesas sem a devida comprovação em Folhas de Pessoal (40%); despesas sem a
devida Guias da Previdência Social (GPS); não envio das Folhas de Pagamento e das GPS e divergência entre os
valores demonstrados no balanço e na documentação encontrada nos autos;

"Trocando em miúdos, percebe-se que o trecho do relatório revela que as contas apresentadas pelo ex-gestor
foram rejeitadas pelo TCE/MA em decorrência de despesas sem comprovação, ou comprovadas, mas com
documento inidôneo, fato esse que lesiona gravemente os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às
instituições, previstos no caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como também atacam os
princípios administrativos da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência contidos no caput do art. 37 da
Constituição Federal", ressaltou a juíza na sentença.

A juíza deixou de aplicar a pena de perda da função pública, na medida em que o requerido não ocupa mais
função pública nos quadros do Executivo Municipal. Após o trânsito em julgado da sentença, o nome do
ex-prefeito será incluído no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade, conforme Resoluções nº
44 e nº 50 do Conselho Nacional de Justiça.

O post Ex-Prefeito é condenado a devolver recursos municipais por improbidade administrativa apareceu
primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/municipios/urbano-santos/ex-prefeito-e-condenado-devolver-recursos-municipais-por-improbidade-administrativa/
http://www.oquartopoder.com
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Justiça condena "prefeita ostentação" a 14 anos de prisão em
regime fechado
 

A  justiça da cidade de Bom Jardim, a 277 Km de São Luís, condenou e determinou a prisão da ex-prefeita
Lidiane Leite, conhecida como “Prefeita Ostentação”, a 14 anos e um mês de reclusão, somados a seis anos de
detenção (que pode ser cumprido em regime semiaberto), com cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade em regime fechado.

Ela também foi condenada ao pagamento de 980 dias-multa, em que cada dia equivale a dois salários-mínimos.
A condenação ocorre pelos crimes de fraude de licitação, falsidade ideológica, associação criminosa e crime de
responsabilidade. Até o momento, Lidiane Leite segue em regime domiciliar e pode apelar da decisão em
regime fechado.

Na  sexta-feira (1), o juiz Raphael Leite Guedes também decidiu pela condenação e prisão o ex-marido de
Lidiane e ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas (conhecido como Beto Rocha). Ele foi
condenado a 17 anos e nove meses de reclusão e sete anos e quatro meses de detenção, com cumprimento
inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 1170 dias-multa. Beto Rocha é
considerado foragido da justiça.

Mais duas pessoas foram condenadas e já estão presas. As prisões de Marcos Fae Ferreira França (ex-pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação) e Rosyvane Silva Leite (da proprietária da empresa Funerária São João)
aconteceram na manhã desta sexta-feira(1) pela Policia Civil de Bom Jardim nas residências dos acusados.

Marcos foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e cinco anos e dois meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado e pagamento de 980 dias-multa.

Já Rosyvane Silva Leite foi condenada a dez anos e dez meses de reclusão e quatro meses de detenção, com
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Esquema de fraudes
Segundo o Ministério Público do Maranhão, a contratação ilegal no valor de R$ 135 mil de empresa
especializada em serviços funerários para atender a população de Bom Jardim motivou denúncia criminal do
órgão contra os ex-gestores e a proprietária da empresa.

Em abril de 2013, o pregão presencial promovido pela Prefeitura de Bom Jardim previa o fornecimento de 220
urnas funerárias populares, 25 classificadas de “luxo” e 20 “super-luxo”.
A documentação do processo licitatório analisada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça
detectou ausência de justificativa para contratação; ausência de pesquisa de preço para composição do
orçamento base da licitação; e ausência da comprovação de publicação do resumo do edital na internet e em
jornal de grande circulação.



O MPMA também detectou que o parecer jurídico sobre as minutas do edital e do contrato foi emitido em 13 de
março de 2013, porém o edital é de 15 de fevereiro de 2013. O Termo de Referência é 28 de fevereiro e a
autorização do certame tem data de 8 de março de 2013.

Segundo o promotor de justiça da Comarca de Bom Jardim, Fábio Santos de Oliveira, o fato de o parecer
jurídico, o termo de referência e a autorização do certame serem produzidos com data posterior à data do edital
comprovam que o pregão foi um procedimento montado para desviar recursos e beneficiar os denunciados.

Do G1 MA
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As sessões do Tribunal do Júri de São Luís começaram nesta segunda-feira (04). Até o recesso forense que
começa no dia 20 deste mês, serão julgados 16 réus. As sessões ocorrem nos salões localizados no primeiro
andar do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).
 
O primeiro julgamento foi o de Marcos Paulo Santos Madeira, acusado de assassinar a golpes de faca Domingos
Sousa Barros, no dia 05 de março de 2012, no bairro Divineia.
 
No 1º Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Osmar Gomes dos Santos, as sessões começam na quinta-feira (07),
quando serão julgadosFlorismar Henrique Pereira e Wil Robson Castro da Silva. Também serão julgados neste
mês de dezembro Luciano Pinheiro Bezerra (15), Carlos Eduardo Martins Braga (18) e Telma Maria Tavares
Vasconcelos (19).
 
Além de Marcos Paulo Santos Madeira, julgado no 2º Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Gilberto de Moura
Lima, neste mês serão submetidos ao júri popular Ruan Camilo do Bonfim Silveira dos Santos (06), Clayton
Rosa Silva (11), Wanderson Carvalho Araújo (13), Marcos Vinícius Martins (15) e Raury Clopper Dias (18).
 
Presidido pela juíza Kátia Coelho de Sousa Dias, o 3º Tribunal do Júri vai julgar este mês Felipe Graciliano
Jansen de Abreu (06) e Carlos Paiva Dutra (07). O juiz do 4º Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior,
presidirá o julgamento de Carlos Alberto Cantanhede (dia 11), Luciano Abreu Nogueira (13) e de Luiz Henrique
Lopes Ribeiro (18).


