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Ribamar Alves volta para a Prefeitura de Santa Inês após decisão judicial

 Decisão do TJ foi publicada nesta segunda-feira (7) em Santa Inês (Foto: Divulgação/Tribunal de Justiça)Decisão do TJ foi
publicada nesta segunda-feira (7) em Santa Inês (Foto: Divulgação/Tribunal de Justiça)

O juiz Alessandro Figueiredo, da Comarca de Santa Inês, a 250 km de São Luís, determinou nesta segunda segunda-feira (7)
pelo o retorno de José de Ribamar Costa Alves (PSB) a Prefeitura do município de Santa Inês no prazo máximo de 24 horas.

O gestor que foi preso em flagrante pelo estupro de uma estudante de 18 anos no último dia 29 de janeiro terá o prazo de
24 horas para voltar a exercer as suas funções na administração pública do município.

Pedido negado
No dia 28 de fevereiro o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) negou o pedido da defesa do prefeito Ribamar Alves para
reassumir o cargo. Alves ficou afastado da Prefeitura de Santa Inês desde o dia 17 de fevereiro.
Na ocasião, o desembargador Ricardo Dualibe não encontrou motivos para acatar ao Mandado de Segurança ajuizado pela
defesa de Alves.

No Mandado de Segurança a defesa de Ribamar Alves pedia a suspensão da decisão de afastá-lo do cargo, alegando que a
mesma teria desrespeitado o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Entenda o caso
O prefeito Ribamar Alves ficou preso preventivamente durante 27 dias no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.
Ele foi preso em flagrante no dia 29 de janeiro pelo estupro de uma jovem paranaense missionária da Igreja Adventista, de
18 anos. O crime teria ocorrido na noite anterior em um motel de Santa Inês.

Após a prisão em flagrante, Alves teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Maranhão. O Ministério Público do
Estado ofereceu denúncia contra o prefeito no dia 15 de fevereiro. Na ação, a procuradora-geral de Justiça, Regina Lúcia de
Almeida Rocha, afirma que a relação aconteceu "mediante uso de violência e coação moral".

O Ministério Público argumenta que o exame de corpo de delito indicou que a relação foi forçada, assim como a inspeção
feita no vestuário dela. "Há nos autos elementos suficientes que comprovam a materialidade do crime tipificado no artigo
213 do Código Penal", afirmou, na Denúncia, a procuradora-geral de justiça, Regina Rocha.
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Advogada desafia judiciário de Santa Inês

A advogada de Ednaldo Alves Lima (Dino do PT), prefeito interino de Santa Inês, desafia o Poder Judiciário
Maranhense. Edna Maria Cunha de Andrade retirou o processo impetrado por ela na 1ª Vara da Comarca de
Santa Inês, que resultou na posse do petista, e desapareceu. Os autos estariam disponíveis apenas para a
defesa, mas ela conseguiu retirar, ainda não se sabe como.

Mesmo que Edna Andrade tivesse autorização para pegar o processo, obrigatoriamente, ela teria que devolvê-lo
em, no máximo, 5 dias. Ela deveria ter devolvido na última terça-feira, 1º.

Na quarta-feira (2) foi protocolizado pedido de busca e apreensão dos autos. A Justiça deu prazo de 24h para a
advogada aparecer com os documentos. Até o momento da publicação deste texto (17h36 de sexta-feira, 4), os
Oficiais de Justiça não encontraram nem os rastros da advogada. Não me surpreenderia se, nas próximas horas,
a polícia intensificasse essa caçada e, desta vez, para cumprir mandado de prisão contra a advogada.

Primeiro Dino suspeita da isenção e idoneidade dos juízes de Santa Inês ao solicitar à Associação dos
Magistrados do Estado do Maranhão (AMMA), e na Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), que magistrados de
fora viessem para Santa Inês, inclusive para substituir o juiz que determinou a posse dele em virtude do
afastamento do prefeito eleito Ribamar Alves. O que por si só já seria uma grande afronta ao Judiciário
Maranhense.
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Tribunal de Justiça determina retorno de Ribamar Alves ao cargo

O juiz plantonista Alessandro Bandeira Figueiredo determinou o retorno imediato do prefeito de Santa Inês
afastado, Ribamar Alves. A decisão foi concedida por meio de um pedido de liminar para suspender o ato teve
concedida o presente pedido de liminar para suspender ato impetrado vice-prefeito Ednaldo Alves Lima, que
estava ocupando o cargo de prefeito da cidade.

O magistrado determinou o retorno de Ribamar no prazo de 24h e ainda solicitou a presença da polícia para o
cumprimento da decisão, caso aconteça alguma manifestação abusiva no local.

"Determino a imediata recondução de José de Ribamar Costa Alves, devidamente qualificado nos autos, ao
cargo de Prefeito Municipal de Santa Inês, no prazo máximo de 24 horas. Outrossim, autorizo o uso de força
policial necessária ao cumprimento da presente decisão", disse o juiz.
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FESTA EM SANTA INÊS: Justiça determina retorno de Ribamar Alves

PlenárioDep. Ribamar Alves ? PSB/MAFoto: Diógenis Santos05.05.10|

Blog do Minard

Uma liminar foi entregue na manhã desta segunda-feira (7) na sede da Prefeitura de Santa Inês por um oficial
com determinação do Tribunal de Justiça do Maranhão para que no prazo de 24 horas o prefeito José de
Ribamar Alves retorne ao cargo.

No fim do mês passado o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Ricardo Duailibe, em decisão
durante o plantão judiciário de 2º Grau, negou pedido do prefeito afastado de Santa Inês, Ribamar Alves, para
voltar ao cargo. O prefeito pedia a suspensão da liminar do juiz da 1ª Vara de Santa Inês, Alessandro Figueiredo,
que o afastou do cargo de prefeito no dia 17 deste mês.

A liminar determinou a posse do vice-prefeito, Ednaldo Alves de Lima, considerando que a cidade encontrava-se
sem administração em razão da prisão de Ribamar Alves no dia 29 de janeiro, sob suspeita do crime de estupro.

Ribamar Alves havia ajuizado Mandado de Segurança no TJMA, pedindo a suspensão da decisão e defendendo
sua nulidade, pois teria desrespeitado princípios do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Citou
também vícios no processo que declarou o afastamento, afirmando que os fundamentos da decisão não mais
subsistem. 
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Ribamar Alves de volta ao comando de Santa Inês...

O juiz Alessandro Figueiredo, dada 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, determinou hoje (7) o retorno do prefeito
Ribamar Alves (PSB) ao cargo. Alves estava afastado por decisão do próprio magistrado, em virtude da sua
prisão, em 29 de janeiro, sob acusação de estupro. Veja a decisão:
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Advogada mantém posse de processo em Santa Inês...

Edna, com o vice-prefeito Edinaldo Dino|

Edna Cunha, que representa os interesses do vice-prefeito Edinaldo Lima está há mais de uma semana com os
autos do caso, impedindo a defesa do prefeito afastado Ribamar Alves de entrar com recursos

A advogada de Ednaldo Alves Lima (Dino do PT), prefeito interino de Santa Inês, Edna Maria Cunha de Andrade
retirou o processo impetrado por ela na 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, que resultou na posse do petista, e
desapareceu. 

Os autos estariam disponíveis apenas para a defesa, mas ela conseguiu retirar, ainda não se sabe como.

Mesmo que Edna Andrade tivesse autorização para pegar o processo, obrigatoriamente, ela teria que devolvê-lo
em, no máximo, 5 dias, completados na última terça-feira, 1º.

Na quarta-feira (2) foi protocolizado pedido de busca e apreensão dos autos. A Justiça deu prazo de 24h para a
advogada aparecer com os documentos. Até o final da tarde de sexta-feira, 4, os Oficiais de Justiça não
encontraram nem os rastros da advogada.

Enquanto isso, a população de Santa Inês vsofre as consequências da disputa pelo poder na cidade.

Ruas e avenidas tomadas pelo lixo porque desde que Dino assumiu, raramente se vê carros de coleta pela
cidade. Bairros da periferia estão afundando em lixões improvisados.

O Hospital Tomaz Martins míngua com a ausência de materiais básicos para curativos, cirurgias etc. Falta
oxigênio e até água para beber.

Estudantes estão sem aulas. O calendário letivo de 2016 já está comprometido.

O pagamento dos servidores está atrasado e todo dia surgem boatos de que vai ser regularizado.

Isso é apenas uma mostra do caos que se encontra o município de Santa Inês desde que começou essa confusão.
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De olho nos cofres de Alto Alegre Pindaré...

Um grupo com forte influência no Tribunal de Justiça vasculha o tribunal atrás de soluções para garantir a
manutenção do vice Francisco Gomes, o Edésio, no comando de Alto Alegre do Pindaré.

Na última vez que Edésio assumiu a prefeitura, em 2014, esse grupo fez a festa, com direito a champanhe,
mulher bonita e deboches ao próprio Edésio, que acabou sem conseguir prestar contas corretamente ao TCE.

O objetivo da articulação é garantir a permanência de Edésio no controle do cofre de Alto Alegre do Pidnaré
apenas por alguns dias, tempo que garanta as transferências bancárias para pagamento de "honorários".

Em 2014, o vice-prefeito conseguiu sacar quase  R$ 2 milhões dos cofres públicos do município.

O prefeito Atemir Botelho foi afastado pelo mesmo TJ na última quarta-feira.

Mas mesmo os advogados do vice sabem que a decisão é frágil e pode cair a qualquer momento. 

Por isso, o vice age apenas para protelar a revisão da decisão ao máximo, garantindo o maior tempo possível
para Edésio no comando da cidade.

Para isso, usa até veículos de comunicação para pressionar os desembargadores, como a recente publicação
que levou o desembargador Ricardo Duialibe a um desabafo.

O recurso do prefeito Atemir foi parar na desembargadora Nelma Sarney, que deve proferir decisão nos
próximos dias.

Em outra protelação, os advogados de Edésio anunciaram um pedido de Exceção de Suspeição da
desembargadora.

A ação protelatória já alcançou até o plantonista deste fim de semana, desembargador José Jorge Figueiredo

Detalhe: o advogados do prefeito sequer manifestaram qualquer pedido ao plantonista.

Diante da situação, Alto Alegre do Pindaré está a 8 dias sem aulas, sem médicos, sem comida no Hospital, sem
ambulância, sem limpeza pública, tudo parado.
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Urgente: TJMA determina retorno de Ribamar Alves ao cargo de prefeito de Santa Inês em até 24 horas

Parece que agora as coisas começaram a voltar a dar certo para o prefeito afastado da cidade de Santa Inês, Ribamar Alves
(PSB).

O socialista estava fora do cargo desde o último dia 17 de Fevereiro ? quando ainda se encontrava preso, acusado de
estupro a uma jovem de 18 anos (a qual ninguém nunca mais nem ouviu falar). Enquanto esteve preso, Flávio Dino (PCdoB),
governador do Maranhão, deu notórias provas de abandono ao aliado.

Após estar lutando incansavelmente para voltar a ocupar a cadeira máxima do município, que estava sendo administrada
pelo vice Ednaldo Dino (PT), de acordo com informações oficiais, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na manhã de
hoje, 07, determinou, em até 24 horas, a imediata recondução do gestor Ribamar Alves ao seu cargo de prefeito de Santa
Inês.
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Pacovan não poderá mais recorrer com habeas corpus

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) homologou o pedido de Josival Cavalcante da
Silva, conhecido como Pacovan, para desistir do prosseguimento do Habeas Corpus (HC) nº 58924/2015 e,
consequentemente, o arquivamento do remédio constitucional para todos os fins de direito.Na mesma sessão
também seria julgado o HC nº 03991/2016, com pedido de soltura de Pacovan, que foi denunciado pelo
Ministério Público pela prática dos crimes de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e formação de
quadrilha.O julgamento não foi realizado pelos desembargadores em decorrência de o processo ainda estar na
Procuradoria Geral do Estado. O documento foi enviado ao órgão Ministerial pela Diretoria Judiciária do TJMA
no dia 1º de março.leia tambémDECISÃO Pacovan volta à prisão por determinação da JustiçaCASO PACOVAN
MP quer suspensão de liminar que liberou empresário da prisãoPacovan está preso desde o dia 23 de fevereiro,
quando a 3ª Câmara Criminal decidiu, por maioria, revogar liminar concedida em regime de plantão que
concedeu liberdade ao acusado. O relator do processo, desembargador José Bernardo Rodrigues, seguiu a
manifestação do MP, que defendeu a revogação do habeas corpus por considerar que a liminar concedida não
se enquadrava entre os casos previstos para apreciação em plantão judicial.
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SINDJUS-MA visita comarcas da região dos cocais

Diretores do SINDJUS-MA durante visita à comarca de Coelho Neto.Diretores do SINDJUS-MA durante visita à comarca de
Coelho Neto.
O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão-SINDJUS/MA visitou na última semana as comarcas da região
dos cocais, dentre elas, Caxias, Coelho Neto, Codó e Buriti.

A visita foi realizada pelo secretário de imprensa Artur Filho e pelo secretário geral Pedro Davi. Na oportunidade, os diretores
conversaram com os servidores sobre o Assédio Moral e as dificuldades que isso causa ao trabalhador no desempenho das
suas funções diárias. As visitas visam atender a uma demanda da categoria que após à greve, servidores haviam relatado
ao sindicato que estão sofrendo assédio moral por terem aderindo ao movimento paredista.
Direitores do SINDJUS/MA também estiverem na comarca de CaxiasDireitores do SINDJUS/MA também estiverem na comarca
de Caxias
Além da temática "Assédio Moral" os diretores do SINDJUS/MA informaram sobre a ação dos 21,7%, perdas inflacionárias,
devolução dos descontos que foram realizados nos contra cheques por conta da última greve geral da categoria e ainda
distribuíram o jornal Linha de Frente.

?Em geral foi uma boa recepção, a classe tirou suas dúvidas sobre diversos temas. Mas acreditamos que enriqueceria mais o
contato e aproximação entre os servidores se o sindicato realizasse visitas com mais frequência?, disse Gleydson da Cunha
Mendes, auxiliar judiciário da comarca de Caxias.?

Os servidores da comarca de Codó com os diretores do SINDJUS-MA.Os servidores da comarca de Codó com os diretores do
SINDJUS-MA.

?A visita foi válida, esclarecemos nossas dúvidas e algumas ações que estão pendentes, esperamos que sejam resolvidas o
mais breve pelo sindicato?, disse Thayná Barbosa da Silva, auxiliar judiciária da comarca de Coelho Neto. 

?Tivemos uma visita muito satisfatória. Os servidores estavam bem interessados em esclarecer dúvidas e foram bem
participativos. Sabemos da importância de aproximar o sindicato cada vez mais, de ouvir os pleitos, tirar dúvidas e manter
os servidores informados sobre o  que acontece no SINDJUS-MA. Por isso, nossa intenção é de realizar essas visitas com mais
frequência?, disse Pedro Davi, secretário geral do SINDJUS-MA.  

Diretores do SINDJUS-MA com os servidores da comarca de Buriti.Diretores do SINDJUS-MA com os servidores da comarca de
Buriti.

Durante a visita a comarca de Caxias, os secretários estiveram em reunião com os magistrados da comarca, sendo eles, o
juíz da 1ª vara, Sidarta Gautama Farias Maranhão, a juíza da 5ª vara, Marcela Santana Lobo e o juiz da 2ª vara,  Anderson
Sobral de Azevedo. 

Na conversa com os magistrados os diretores expuserem os motivos da sua visita, e relataram alguns casos que haviam
chegado ao conhecimento do sindicato por conta da participação de servidores no movimento grevista, os magistrados da
comarca de Caxias relataram aos diretores que nas secretarias aonde exercem seu trabalho, não houve nenhuma
ocorrência de assédio moral por conta da greve, e que os mesmos prezam por um ambiente de trabalho saudável e
harmonioso.

A visita do SINDJUS-MA também foi bem vista pela juíza da 5° vara de Caxias, Marcela Santana Lobo. ?Foi importante para
estreitar os laços, para que as relações sejam mais amistosas, para que todos tenham melhores condições de trabalho e
também serviu para melhorar a imagem dos juízes perante os servidores e também ao sindicato?, disse a juíza.
Pedro Davi, o juiz da 2ª vara de Caxias Anderson Sobral de Azevedo, a juíza da 5ª vara de Caxias Marcela Santana Lobo,
Artur Filho e o juíz da 1ª vara de Caxias Sidarta Gautama Farias Maranhão.Pedro Davi, o juiz da 2ª vara de Caxias Anderson
Sobral de Azevedo, a juíza da 5ª vara de Caxias Marcela Santana Lobo, Artur Filho e o juíz da 1ª vara de Caxias Sidarta
Gautama Farias Maranhão.

Os diretores também distribuíram ainda avisos de porta informativos que representam ?área livre de assédio moral?. Na



maioria das comarcas visitadas o ambiente é de harmonia no ambiente de trabalho. Algumas os servidores já relataram
casos de retaliações que estão sendo apurados e acompanhados pelo Setor Jurídico da entidade.

?Fomos muitos bem recebidos pelos magistrados, eles nos ouviram e também opinaram e mostraram a opinião deles sobre
o tema. E também relataram que não houve problemas em relação à adesão dos servidores na última greve geral da
categoria. Mas, já sabemos de um caso específico com uma servidora que já está sendo acompanhado pelo jurídico?, disse
Pedro Davi, secretário geral do SINDJUS-MA.
Os servidores colocando aviso de porta contra o assédio moral no fórum de Coelho Neto.Os servidores colocando aviso de
porta contra o assédio moral no fórum de Coelho Neto.
Em algumas comarcas os magistrados não estavam presente e o SINDJUS-MA não pode realizar a audiência, apesar de ter
encaminhado ofício. Estas em que não foram realizadas audiências, serão reiterados novos ofícios  pelo SINDJUS-MA para
que sejam marcadas novas visitas.

Os diretores ao término das visitas convidaram a categoria para participar da Assembleia Geral de Prestação de Contas do
exercício de 2015, que será realizada no dia 19 de março, no Rio Poty Hotel em São Luís. ?Assembleia de Prestação de
Contas é um momento para que o sindicato preste transparência de suas ações e para que os servidores opinem sobre o
que será empregado com a contribuição de cada um deles durante este ano, por isso, contamos com a presença e
participação de todos?, disse Artur Filho, secretário de imprensa do SINDJUS-MA.  
- See more at:
http://www.sindjusma.org/subpage.php?id=3250_sindjus-ma-visita-comarcas-da-regi-o-dos-cocais.html#sthash.XVqmpbCb.d
puf
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EM PRIMEIRA MÃO! JUIZ PLANTONISTA CONCEDE LIMINAR E RIBAMAR VOLTA À PREFEITURA NO COMEÇO DA
TARDE DESTA SEGUNDA-FEIRA

O juiz que estava de plantão na Comarca de Santa Inês, Alessandro Figueiredo, concedeu liminar favorável ao prefeito
afastado Ribamar Alves, mando-o retornar ao cargo em 24 horas, e se necessário que seja usada até a força policial. A
liminar foi distribuída para a 1ª Vara que mandou cumprir na manhã de hoje. Um oficial de Justiça, acompanhado de um
oficial da Polícia Militar e do advogado da prefeitura foi até ao gabinete do prefeito para intimar Dino Lima a deixar o cargo,
para Ribamar reassumir o mandato. Ribamar Alves aguarda apenas a chegada de sua mulher Luana Alves de São Luís, para
se dirigir à prefeitura, segundo informou sua assessoria. Isso deve acontecer nas próximas horas. Veja a conclusão da
decisão da liminar concedida pelo juiz Alessandro Figueiredo:  


