
CLIPPING INTERNET 

06/01/2018 ATÉ 06/01/2018 



I N D Í C E

1 DESEMBARGADOR

1.1 SITE JORNAL PEQUENO......................................................... 1

1.2 SITE MA 10.................................................................. 2

2 JUÍZES

2.1 BLOG LUÍS CARDOSO........................................................... 3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
06/01/2018 - BLOG LUÍS CARDOSO 
POSITIVA
Ex-prefeito de Itaipava do Grajaú condenado a ressarcir mais de R$ 3 milhões ao erário 

Pag.: 1

Ex-prefeito de Itaipava do Grajaú condenado a ressarcir mais de R$ 3 milhões ao erário

Política 06-01-2018 às 09:04Comente
 
Em atendimento ao pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça condenou o ex-prefeito de
Itaipava do Grajaú, José Maria da Rocha Torres, a ressarcir R$ 3.663.984,21 ao erário municipal, devido à não
aplicação de recursos do Fundeb, em 2009.

Sob a gestão de Torres, foram aplicados somente 11,5% dos recursos determinados pela Constituição Federal
para manutenção e desenvolvimento da educação e nenhum valor foi utilizado na remuneração dos professores.
Segundo a Constituição, o município deve aplicar 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino

A sentença, proferida em 7 de dezembro pelo juiz Isaac Sousa e Silva, defere os pedidos feitos pelo titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Grajaú, Weskley Pereira de Moraes, em Ação Civil Pública com pedido de
ressarcimento ao erário, ajuizada em março de 2016. Itaipava do Grajaú é termo judiciário de Grajaú.

Além do ressarcimento, José Maria da Rocha Torres foi condenado à perda de eventuais mandato ou função
pública; à suspensão dos direitos políticos por quatro anos e ao pagamento de multa de 30 vezes o valor da
remuneração recebida à época dos fatos.
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Câmara Municipal determina afastamento de Zé Vieira

O vice-prefeito do município, Florencio Neto (PHS,) deve retornar novamente ao cargo de prefeito de Bacabal

Nesta sexta-feira (5), a Câmara Municipal de Bacabal, determinou o afastamento imediato do prefeito em
exercício José Vieira Lins, conhecido como Zé Vieira (PP). A decisão foi expedida pelo presidente da casa, Edvan
Brandão de Farias.

O afastamento de Zé Vieira é solicitado um mês após a Justiça do Maranhão determinar a volta dele à prefeitura
de Bacabal depois de quatro decisões. De acordo com o documento deve tomar posse novamente Florêncio Neto
(PHS), vice-prefeito de Bacabal.

Histórico de condenações
No dia 18/10, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) condenou Zé Vieira por improbidade administrativa e dano
ao erário público, sem direito a recurso. Essa foi primeira decisão do caso, que também suspendeu os direitos
políticos de Zé Vieira por três anos.

Porém, no dia 31/10 a desembargadora Cleonice Freire concedeu tutela cautelar favorável a Zé Vieira, mesmo
com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entendimento da magistrada, a alternância
administrativa causaria instabilidade política e social em Bacabal. Como era uma decisão de Cleonice era
liminar, foi necessário passar pelo relator do caso, desembargador José Ribamar Castro. No dia 01/11, o
desembargador derrubou a liminar da desembargadora Cleonice Freire.

Contudo, no dia 03/11 a desembargadora Nelma Sarney recolocou Zé Vieira no comando da prefeitura mais
uma vez. Na decisão, ela afirma que o desembargador José de Ribamar Castro não tinha competência para
julgar a questão, de acordo com o regimento interno da corte.

No dia 10 de novembro, o vice-presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Antônio Fernando Bayma Araújo, determinou que deveria prevalecer a decisão do desembargador José Ribamar
Castro.

Em 1º de dezembro, o desembargador Raimundo Melo determinou o retorno de José Vieira Lins à prefeitura da
cidade, cassando os efeitos da decisão anterior.
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Zé Vieira é afastado da Prefeitura de Bacabal

A decisão foi tomada presidente da Câmara de Bacabal, Edvan Brandão, nesta sexta-feira (5).

05 Jan 2018 Bacabal

O prefeito de Bacabal, localizada a 245km de São Luís, Zé Vieira (PP) foi novamente afastado do cargo. A
decisão foi tomada pelo presidente da Câmara de Bacabal, Edvan Brandão, nesta sexta-feira (5).

Vieira sofreu nova derrota no Tribunal de Justiça após  ter garantido seu retorno ao Executivo por decisão do
desembargador Raimundo Melo.

Uma decisão do desembargador Lourival Serejo, atual vice-presidente da Corte, reconheceu que o magistrado
prevento para julgar o caso é mesmo José de Ribamar Castro, que já decidiu uma vez pelo afastamento do
prefeito.

Por isso, seguem valendo as decisões dele, o que motivou o afastamento pela Câmara.

Relembre:

Ex-prefeito de Bacabal é condenado por improbidade


