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Corpo estranho encontrado em Cerveja Kaiser gerou condenação a
pagamento de danos morais de R$ 5 mil

Um consumidor que encontrou um corpo estranho dentro de uma garrafa de cerveja Kaiser deverá ser
indenizado pela empresa. Esse foi o entendimento de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Timon, nesta
segunda-feira (5). A ação teve como autor o consumidor, e como requerida a Cervejaria Kaiser Brasil S/A. De
acordo com a sentença, a ação é de indenização por danos morais e a Justiça julgou o pedido procedente em
parte, condenando a empresa a ressarcir, em favor do autor, danos morais no montante de R$ 5 mil. A sentença
tem a assinatura da juíza Raquel Menezes, titular da unidade judicial.

Na ação, o consumidor alegou que na data de 18 de maio de 2017, teria consumido algumas cervejas da marca
"Kaiser Lager" 600ml, quando constatou que uma delas possuía um corpo estranho em seu interior,
descrevendo-o como 'algo parecido com uma fita plástica, ou uma pulseira'. Relata também que o referido
produto não poderia ter sido exposto à venda, afirmando que não foram empregados os cuidados necessários
para sua comercialização. Por esses fatos, pediu indenização por danos morais. Não houve conciliação porque
as partes não apresentaram propostas.

Quando citada, a empresa Kaiser apresentou contestação, requerendo a realização da perícia técnica, assim
como defendeu ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade, notadamente o dano e sua
demonstração, o que lhe eximiria da obrigação reparatória pretendida na inicial. Justificou, ainda, que o fato de
não ter ocorrido a ingestão do produto configura mero aborrecimento, afastando o dano moral, pedindo, ao fim,
pela improcedência total dos pedidos do consumidor. A empresa foi citada para pagar a perícia, mas não se
manifestou.

Diz a sentença: "No caso em questão, a parte autora afirma que adquiriu produto inapropriado para consumo.
Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicação constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas".

A magistrada destacou que são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de
fabricação, distribuição ou apresentação, bem como os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

"Com efeito, aliado à ausência de prova em sentido contrário, constatou-se que o produto adquirido pelo
requerente possui grave vício que o tornou impróprio para consumo. Isso porque no interior da garrafa de
cerveja, fabricado pela ré, verificou-se a presença de corpo estranho, não havendo indícios de que tenha sido
colocado deliberadamente por terceiros ou pelo autor com intuito de fraudar o processo de fabricação. Logo,
tem-se que o produto colocado à venda revelou-se inadequado ao fim a que se destinava", observou a juíza.



Para a Justiça, o dano moral experimentado pelo consumidor é evidente, pois qualquer consumidor que adquire
um produto se espera que seja fabricado dentro das condições sanitárias requisitadas pelas autoridades
competentes. "Uma cerveja não pode conter corpos estranhos que causem mal estar ou repugnância ao
consumidor a se deparar com tais objetos. Tal dano resta comprovado à medida que a parte autora, acreditando
na idoneidade do produto, constatou que este apresentava vício de fabricação, o que, notadamente,
acarretou-lhe angústia e aflição ante as mais diversas consequências advindas da potencial ingestão de gênero
alimentício contaminado, suficiente para gerar abalo à sua honra e dignidade", finalizou a sentença,
condenando a cervejaria ao pagamento da indenização.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Juiz da Comarca de Olho D'Agua das Cunhãs condenou o Governo
do Estado a recuperar a rodovia MA-008

O Estado do Maranhão foi condenado em Obrigação de Fazer, devendo apresentar, no prazo de 30 dias, projeto
de restauração da Rodovia MA-008, no trecho compreendido entre o Povoado Zé Chicão e a sede do Município
de Olho d'Água das Cunhãs. O projeto deverá estar adequado às normas técnicas aceitas pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (normatização de restauração de rodovias). Em caso de
descumprimento, será aplicada a multa diária no valor de cinco salários-mínimos. Depois de finalizar o projeto,
o Estado deverá iniciar as obras necessárias para a adequada reparação e conservação da Rodovia MA-008, no
trecho citado, no prazo de 90 (noventa) dias. A sentença foi assinada pelo juiz Galtieri Mendes de Arruda, titular
de Olho D'Água das Cunhãs.

A sentença enumera os serviços necessários à recuperação da rodovia, com a retirada de toda a pavimentação
asfáltica existente; tratamento do leito do solo; realização de obras de drenagem; construção de acostamentos e
asfaltamento de todo o trecho, de forma a eliminar os defeitos existentes (afundamentos, buracos, bordas
desagregadas, áreas severamente trincadas, desagregações do revestimento). Após ter cumprido a restauração
da via, deverá o Estado do Maranhão proceder à adequação da sinalização horizontal (pintura das linhas
divisórias de fluxo e de bordo e canalizações).

Deverá, ainda, implantar tachas refletivas sobre as linhas divisórias de fluxos, linhas de bordo e de canalização,
para auxiliar no posicionamento dos veículos na via, principalmente sob condições adversas de tempo (chuva);
adotar balizadores refletorizados nos trechos em curva, com objetivo de direcionar os veículos na pista,
especialmente à noite e vertical (afixação de placas de advertência e obrigatórias). A sentença se de em Ação
Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

O Judiciário realizou a audiência em 24 de fevereiro de 2016, na qual foram fixados alguns pontos, como as
condições da estrutura viária; pavimentação e sinalização da Rodovia MA 008 (trecho Zé Chicão - Sede do
Município); existência de projeto de recuperação da referida rodovia, a curto prazo; bem como dotação
orçamentária para execução da obra. Foi determinada, ainda, uma diligência por Oficial de Justiça para que
verificasse no local as condições de trafegabilidade da rodovia e existência de sinalização horizontal e vertical.

"A ação civil pública foi proposta com a finalidade de obrigar o Estado do Maranhão a proceder de forma
imediata e urgente, à restauração e constante manutenção da Rodovia estadual MA-008, trecho compreendido
entre o Povoado Zé Chicão e a sede do Município de Olho d'Água das Cunhãs. Consta nos autos que a inércia do
Estado tem causado inúmeros transtornos e prejuízos à população da região. Verifica-se ainda que as
intervenções até então realizadas foram paliativas e não resolveram o problema", observou a sentença, frisando
que a parte requerida não negou a existência do problema e que existiria plano de recuperação para a via.

Segundo a sentença, a operação se restringiu a execução de 'tapa buracos' e ainda de forma ineficiente.
"Parece evidente que as obras realizadas não respeitaram os padrões técnicos, já que nenhum tratamento no
leito do solo da rodovia foi realizado e que os buracos fechados, tornaram a abrir em pouco mais de um mês.
Note-se que o legislador brasileiro, atento aos direitos dos cidadãos, quando editou o Código de Trânsito
Brasileiro, cuidou de traçar normas para o Sistema Nacional de Trânsito estipulando garantias e obrigações
tanto aos cidadãos quanto aos órgãos responsáveis pelo trânsito no país", explicou o juiz.



Para a Justiça, a omissão da Administração Pública em promover os meios necessários para que a população da
região possa trafegar com segurança e fluidez no trecho mencionado da rodovia, dá margem à atuação do
Poder Judiciário. "Diante destas colocações, é possível ao Poder Judiciário, sem constituir indevida invasão de
competência e sem afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, como já explicado, realizar o
controle judicial de políticas públicas, já que este controle tem por objetivo coibir a omissão do Poder Público,
buscando, assim, assegurar a inviolabilidade da vida dos usuários que trafegam na MA 008", destaca o
magistrado.

Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Assassinos do prefeito Bartolomeu Bertin de Presidente Vargas vão
a júri popular depois de 11 anos

O fato sério em torno do assassinato de Bertin, está no mandante que seria um politico bem conhecido na
região em que ocorreu o assassinato.

A 2ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim marcou para o dia 26 de novembro, às 9h, na Câmara Municipal, a
sessão do Tribunal do Júri Popular para o julgamento dos réus: José Evangelista Duarte Santos, Benedito
Manoel Martins Serrão e Raimundo Nonato Gomes Salgado, acusados do assassinato do prefeito do Município
de Presidente Vargas, Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar - o "Bertin", e da tentativa de homicídio contra
Pedro Pereira de Albuquerque – o "Pedro Pote", em emboscada ocorrida no dia 6 de março de 2007, na região
do Município de Itapecuru-Mirim.

Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual. Conforme a denúncia, as investigações policiais
revelaram que os denunciados executaram esses crimes a mando de terceiros - fato apurado em outros autos -
que tinham interesse em se beneficiarem de esquema de corrupção existente naquele município, concluindo
que os crimes ocorreram em razão do controle político do município e do uso indevido de dinheiro público. Com
o assassinato do prefeito, os mandantes seriam beneficiados, pois Bertin deixaria o comando da prefeitura,
permitindo que o então presidente da Câmara de Vereadores assumisse e pudesse pôr em prática um esquema
de corrupção. Os três policiais acusados não obteriam qualquer benefício direto com o assassinato, mas sim os
mandantes. Após a análise da denúncia, o Judiciário de Itapecuru decidiu, diante da existência de materialidade
e indícios suficientes de autoria do crime, pronunciar os três executores nas penas do artigo 121, §2º, I e IV
combinado com o artigo. 29, todos do Código Penal, em relação a Bertin, e nas penas do artigo 121, §2º, IV
combinado com o artigo 14, II e artigo 29 do Código Penal, em relação à vítima Pedro Pote, a fim de que sejam
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O CRIME – De acordo com informações do inquérito policial que apurou a ocorrência, no dia 6 de março de
2007, por volta das 22h45min, na altura do Km 193 da BR 222, em Itapecuru- Mirim, no povoado "Cigana", as
vítimas Raimundo Aguiar e Pedro Albuquerque viajavam no sentido Itapecuru- Mirim-Vargem Grande, em carro
conduzido pelo primeiro, quando outro carro os alcançou, forçando a parar, sob a mira de armas de fogo, tendo
sido disparados dois disparos, na porta esquerda do veículo das vítimas. Em seguida, os três primeiros
denunciados, todos militares, renderam as vítimas, tentando algemá-las uma à outra. O primeiro denunciado
efetuou dois disparos em Bertin – um na região frontal, e outro na região mandibular -, e o segundo e o terceiro
denunciados tentaram imobilizar a segunda vítima, Pedro Pote, tendo o terceiro denunciado efetuado um
disparo na região mamária direita, transfixando o tórax. Depois de lutar contra o soldado Salgado, a vítima
Pedro Pote conseguiu se livrar das algemas mas ao tentar fugir foi perseguido e golpeado, com estocadas de
faca na cabeça. Após os crimes, os acusados fugiram ao notar a chegada de um terceiro veículo trafegando na
BR.

A PRONÚNCIA – Na pronúncia, o Judiciário constatou a materialidade do delito, diante das provas anexadas aos
autos, como o laudo de exame em local de morte violenta e o laudo de exame cadavérico e de lesão corporal nos
quais fica patente a morte da vítima Raimundo Aguiar por traumatismo crânio encefálico por projétil de arma
de fogo; bem como a tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Albuquerque, o qual fora alvejado por arma
de fogo no tórax, além de ter sofrido ferimentos na cabeça, resultando em perigo de vida. E, em relação à
autoria do delito, entendeu que os indícios foram suficientes, vez que uma das vítimas sobreviveu e apontou os



três acusados como executores do crime.

A DEFESA – Encarregada da defesa dos executores do crime, a Defensoria Pública propôs a conversão do
julgamento em diligência e a impronúncia dos acusados por falta de indícios suficientes de autoria delitiva ou,
ainda, pela desclassificação da conduta criminosa para excluir a qualificadora. Nas alegações finais,
argumentou que em momento algum da instrução processual restou demonstrada ou, ao menos indicada, a
possibilidade, seja mesmo remota, de qualquer recebimento de valores por parte dos acusados ou promessa
futura de recompensa. O pedido de diligência foi desconsiderado pela juíza, por ter sido considerado
"meramente protelatório". Quanto ao crime de encomenda, a magistrada citou o fato de que, além dos réus
executores do crime, também foram acusadas mais seis pessoas, apontadas como mandantes, tendo o processo
sido desmembrado em relação aos últimos. "Não há de se dizer, portanto, que tal possibilidade seja remota, mas
trata-se, antes, de uma possibilidade perfeitamente factível e dedutível", diz a sentença.

A pronúncia data de 25 de outubro de 2016, mas a designação da sessão do Tribunal do Júri só foi possível após
o julgamento do Recurso em Sentido Estrito providenciado pela defesa dos acusados junto ao Tribunal de
Justiça do Estado, o qual foi relatado pelo desembargador Fróz Sobrinho e negado por unanimidade dos
membros julgadores da 3ª Câmara Criminal, em 9 de outubro de 2017, confirmando a pronúncia da 2ª Vara de
Itapecuru-Mirim.

 Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Mediação: Primeira audiência no Centro de Conciliação de 2º Grau
resulta em acordo

O Poder Judiciário do Maranhão realizou, nesta quarta-feira (7), a primeira audiência no
Centro de Conciliação e Mediação da Justiça de 2º Grau, instalado recentemente, no
prédio-sede do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, afirmou "que a iniciativa
evidencia o comprometimento do Poder Judiciário do Maranhão com a efetivação da Justiça no Estado e abre,
com sucesso, os trabalhos da Semana Nacional de Conciliação, no âmbito da Justiça de 2 º Grau".

A sessão foi acompanhada pelos desembargadores José Luiz Almeida ( presidente do Núcleo de Solução de
Conflitos), Jamil Gedeon, Jorge Rachid, Froz Sobrinho, Anildes Cruz, e pelo juiz Alexandre Abreu (coordenador
do Núcleo de Solução de Conflitos).

O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJ, desembargador José Luiz Almeida, destacou a
importância histórica do momento para a Justiça, o empoderamento do cidadão e a pacificação social.

"Vivenciamos, hoje, um momento histórico na Justiça, reafirmando a possibilidade de empoderamento das
partes na solução de seus conflitos", frisou o magistrado, agradecendo o apoio incondicional do presidente do
TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, aos projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Conciliação.

"O presidente tem garantido apoio incondicional as nossas ações e projetos, o que tem facilitado bastante o
nosso trabalho", pontuou o desembargador.

ACORDO

A primeira audiência realizada no Centro de Conciliação e Mediação da Justiça de Segundo Grau do Maranhão -
conduzida pelo conciliador Guilherme Freire Alves - tratou de uma ação declaratória de inexistência de débito
com danos morais, movida por Valdimiro Ramos Costa contra a Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

O acordo resultou no pagamento do valor de R$ 3 mil por danos morais a ser pago pela empresa requerida
(Cemar), cancelamento do débito indevido da fatura e restabelecimento do serviço.

O requerente, que reside em Barra do Corda (MA), foi representado na audiência por seu advogado Kleyton
Henrique Paes. O requerente participou da audiência por telefone. A Cemar foi representada pela advogada
Juliana Nunes Lamar.

Após dialogarem e entrarem em acordo, ambos os advogados elogiaram a iniciativa da Justiça do Maranhão em
instalar um Centro de Conciliação de 2º Grau. Eles afirmaram "que a iniciativa é muito positiva por desafogar a
Justiça de 2º Grau, além de ser uma inovação que vai estimular cada vez mais a prática da solução amigável



entre as partes".

Amanda Campos
Comunicação Social do TJMA
asscom@tjma.jus.br
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Defensoria consegue decisão que suspende reintegração de posse
da área do Bom Jesus em Imperatriz

André Imprensa  09:41   Nenhum comentário 

Publicado em 6/11/2018
Edição André Gomes 

Após recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), a Justiça concedeu
decisão que suspende mandado de reintegração de posse da área conhecida como Bom Jesus, em Imperatriz. A
localidade, que abriga mais de duas mil famílias, é objeto de litígio judicial.

A posse da área de 46,4192 hectares, onde estão assentadas as famílias da comunidade Bom Jesus, há mais de
três anos é pretendida pelas empresas BRDU SPE FIRENZE LTDA e Capital Construções e Empreendimentos
Ltda. Ambas são autoras dos processos de reintegração de posse propostos em 2015 e inconclusos até hoje.

Em outubro de 2015, o juízo da 3ª Vara Cível de Imperatriz havia deferido liminar determinando a reintegração
de posse. Contra essa decisão, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo Regional de Imperatriz, interpôs os
recursos cabíveis, dentre eles o agravo de instrumento de nº 0802731-87.2017.8.10.0000, o qual não foi
conhecido.

Contra o acórdão que não conheceu do recurso de agravo, o Núcleo de 2ª Instância da DPE/MA interpôs um
recurso especial com pedido de efeito suspensivo. Antes do juízo de admissibilidade desse recurso pelo TJMA, a
3ª Vara Cível de Imperatriz determinou o imediato cumprimento da liminar que, segundo informações
prestadas pela Polícia Militar do Maranhão, seria cumprida no próximo dia 13.

Paralelamente, a Defensoria Pública, por meio dos defensores Jean Carlos Nunes, Moema Campos de Oliveira
Zocrato e André Luís Jacomin, ajuizou ação cautelar antecedente contra o Estado do Maranhão e o Município de
Imperatriz, objetivando compelir tais entes a realizarem um estudo social detalhado da comunidade, para
permitir a inclusão das famílias em programas de políticas públicas e reduzir os efeitos danosos da eventual
reintegração de posse.

Neste intervalo, sobreveio uma decisão proferida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos
quanto ao recurso especial interposto pelo Núcleo de 2ª Instância da DPE. A decisão admitiu o recurso especial,
que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e lhe concedeu efeito suspensivo, de forma que a decisão do
juízo de primeira instância não poderá ser cumprida até que o órgão competente analise os fundamentos do
recurso especial e reexamine a matéria.

No texto, o magistrado esclareceu os perigos do cumprimento da reintegração sem o devido planejamento. “Na
espécie, após detida análise das razões que fundamentam o pedido, constato, de plano, merecer guarida o
pedido de efeito suspensivo, pois do cumprimento imediato do mandado de reintegração de posse sem que
transitada em julgado a decisão e sem qualquer estudo social com vistas à realocação das pessoas que ocupam



a área – que aliás sequer possuem outro lugar apropriado a seu alojamento – resultaria inarredável ofensa a
direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos”, ponderou o desembargador.

Socorro Boaes 
Assessoria de Comunicação
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CNJ investiga Nelma Sarney e Clésio Cunha por suspeitas de
favorecimento em decisões

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, Nelma Sarney, e o juiz Clésio Coelho Cunha,
também do TJ maranhense, por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação de José
Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias.

A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados de suas funções.

Indícios de infração
Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5.ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, durante as férias do titular, o juiz Clésio
Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2.º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clésio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

"Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela 'incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções' (artigo 56, inciso II, da LOMAN), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado", afirmou o ministro Humberto Martins.

O caso
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, comandava a Corregedoria-Geral da Justiça
(CGJ) do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.



Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2.º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche
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CNJ INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA NELMA
SARNEY E CLÉSIO CUNHA

Posted at 22:24h in Blog do Garrone by admin 0 Comments  
 
 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.
 
O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.
Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.
 
Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.
 
“Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público”, disse Martins.
 
O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.
 
“Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial”, afirmou.
 
O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.
 
Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.
 
Do Jota.info
 
Postado Por: Blog do Garrone
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CNJ INVESTIGA NELMA SARNEY E CLÉSIO CUNHA POR
SUSPEITAS DE FAVORECIMENTO EM DECISÕES

Posted at 10:14h in Atual7 by admin 0 Comments  
 
 
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, Nelma Sarney, e o juiz Clésio Coelho Cunha,
também do TJ maranhense, por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação de José
Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.
 
O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias.
 
A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados de suas funções.
 
INDÍCIOS DE INFRAÇÃO
Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5.ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, durante as férias do titular, o juiz Clésio
Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2.º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.
 
No que se refere a Clésio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.
 
“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da LOMAN), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.
 
O CASO
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, comandava a Corregedoria-Geral da Justiça
(CGJ) do Estado.
 
O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.
 
Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu.



 
A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2.º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche
 
Postado Por: Atual7
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CNJ INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA NELMA
SARNEY E CLÉSIO CUNHA

 
Posted at 03:59h in Blog do Gilberto Lima by admin 0 Comments  
 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.
O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.
Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.
Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.
“Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público”, disse Martins.
O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.
“Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial”, afirmou.
O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.
Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.
Do Jota.info
Postado Por: Blog do Gilberto Lima



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - INSTITUCIONAL
07/11/2018 - BLOG BLOGUEIRAMA 
NEGATIVA
CNJ INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA NELMA SARNEY E CLÉSIO CUNHA 

Pag.: 10

CNJ INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO  CONTRA NELMA
SARNEY E CLÉSIO CUNHA

Posted at 01:34h in O Informante by admin 0 Comments  
 
 
Nelma Sarney
 
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.
O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias. A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados
de suas funções.
Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís (MA) durante as férias do titular, o juiz
Clesio Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.
No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.
“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.
O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.
Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu-MA.
A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche. (Corregedoria Nacional de Justiça)
 
O conteúdo d’O INFORMANTE é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros
canais, desde que dados os devidos créditos.
 
Postado Por: O Informante
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Homem que assassinou idoso em motel vai a júri popular em
Pedreiras

Caso aconteceu outubro de 2017 no motel do Inácio, localizado no centro da cidade de Pedreiras. O
réu confesso aguarda o julgamento em liberdade.

 

 

Luciano Luan Santos Lopes, de 21 anos, acusado de assassinar Raimundo Amourão da Silva, 78 anos,

após encontrá-lo em companhia da esposa, Thaylla Pathelly Pereira da Silva, em motel, vai a júri

popular na manhã desta quarta-feira (07) em Pedreiras (MA).

 

O crime aconteceu em outubro de 2017 e o acusado aguarda o julgamento preso. O advogado que

defende Luciano disse que não vai informar a estratégia de defesa antes do julgamento.
 

O júri popular está marcado para às 9h, no Fórum de Pedreiras. Familiares do idoso acompanham o

julgamento e cobram a condenação do acusado, pelo crime.
 

A juíza Larissa Tupinambá Castro preside o júri popular e informou que Luciano será julgado pelos dois

casos hoje.
 

"Os dois casos serão julgados juntos, o homicídio do idoso e a tentativa de homicídio praticado contra a

mulher, que foi arrastada despida pelas ruas de Pedreiras naquela ocasião", informou a magistrada da

3ª Vara da Comarca de Pedreiras.
 

O Ministério Público será representado pela promotora Marina Carneiro.

Entenda o caso
 

No dia 05/10/2017, por volta das 10h30min, o indivíduo Luciano Luan Santos Lopes, então com 20 anos,

tomou conhecimento através de amigos que sua ex-companheira, Thaylla Pathelly Pereira da Silva

estaria no "Motel do Inácio', situado na Travessa Maneco Rego, centro, Pedreiras/MA, acompanhado de

outro indivíduo, e foi ao local.

 

 

Invadiu o quarto do motel e constatou o fato. Luciano passou a agredir o idoso Raimundo Amourão da



Silva, 78 anos, com socos e chutes, além de bater com a cabeça dele na parede, levando-o a morte.
 

Após matar o idoso de forma brutal, Luciano agarrou Thaylla pelos braços e a 'arrastou' por algumas

ruas da cidade, completamente despida; no percurso ele continuou as agressões com socos na cabeça.
 

Após a chegada de populares o autor abandonou a vítima e empreendeu fuga. Imediatamente a Polícia

Civil de Pedreiras começou a realizar diligências no sentido de localizar e prender o autor do crime.
 

Por volta das 12 horas, uma equipe da 14 ª Delegacia Regional de  Pedreiras conseguiu informações de

que o Luciano estava escondido em um sítio no Bairro São Benedito, já nas proximidades do Povoado

Olho D´água,  Pedreiras.
 

Ao chegar ao local, a polícia efetuou a prisão em flagrante delito de Luciano.
 

O autor foi preso e autuado em flagrante delito na 14ª pelos crimes previstos nos art. 121, §2, IV e art.

129, §1, II e §10, todo do Código Penal Brasileiro c/c Lei Maria da Penha.
 

Vídeos e fotos da época dos crimes EM  

http://feedproxy.google.com/~r/BlogDoCarlinhosmdioMearim/~3/6ED6zjHryvA/homem-que-assassinou-idoso-em-motel-vai.html
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Manobra para barrar convocação de Antônio Araújo pela CMSL vira
caso de Justiça

6 de novembro de 2018  Celso Almeida  Maranhão

Manobra para barrar convocaÃ§Ã£o de AntÃ´nio AraÃºjo pela CMSL vira caso de JustiÃ§aO vereador Cézar
Bombeiro (PSD) ingressou com um Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra uma manobra da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Luís para impedir a convocação do titular da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), Antônio Araújo, à prestar esclarecimentos à Casa acerca dos
constantes alagamentos nas principais avenidas da capital, no período chuvoso.

Além de bairros da periferia, principais atingidos por serviços mal executados pela SEMOSP, o documento
ressalta ainda a situação calamitosa experimentada por moradores e comerciantes das áreas do Mercado
Central e Avenida Kennedy, durante o inverso. Informações e esclarecimentos sobre a atual situação da
infraestrutura da capital também deverão ser prestadas aos vereadores.

A convocação foi aprovada pelo Plenário da CMSL, por unanimidade, desde o mês de maio deste ano, mas o
presidente da Mesa, vereador Astro de Ogum (PR), de acordo com Bombeiro, estaria trabalhando de forma
contrária ao cumprimento legal de dar prosseguimento ao decidido pelo Parlamento municipal.

“Particularmente, entendo que um secretário municipal exerce uma função pública e como tal deve satisfação a
população, dentro de um princípio democrático de dar uma resposta às pessoas que o elegeram”, ressalta Cézar
Bombeiro.

Segundo a assessoria do parlamentar do PSD, o Mandado de Segurança aguarda parecer da juíza Cristiana de
Sousa Ferraz Leite, que cuida da 7.ª Vara da Fazenda Pública. A magistrada, inclusive, já teria determinado a
notificação de Astro de Ogum, requerendo do presidente da Câmara Municipal de São Luís esclarecimentos
sobre o caso, para somente então se manifestar sobre o pedido.
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Estado é condenado a recuperar trecho da MA-008 no município de
Olho D’água das Cunhãs
 

O Estado do Maranhão foi condenado em Obrigação de Fazer, devendo apresentar, no prazo de 30 dias, projeto
de restauração da Rodovia MA-008, no trecho compreendido entre o Povoado Zé Chicão e a sede do Município
de Olho d’Água das Cunhãs. O projeto deverá estar adequado às normas técnicas aceitas pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (normatização de restauração de rodovias). Em caso de
descumprimento, será aplicada a multa diária no valor de cinco salários-mínimos. Depois de finalizar o projeto,
o Estado deverá iniciar as obras necessárias para a adequada reparação e conservação da Rodovia MA-008, no
trecho citado, no prazo de 90 (noventa) dias. A sentença foi assinada pelo juiz Galtieri Mendes de Arruda, titular
de Olho D’Água das Cunhãs.
A sentença enumera os serviços necessários à recuperação da rodovia, com a retirada de toda a pavimentação
asfáltica existente; tratamento do leito do solo; realização de obras de drenagem; construção de acostamentos e
asfaltamento de todo o trecho, de forma a eliminar os defeitos existentes (afundamentos, buracos, bordas
desagregadas, áreas severamente trincadas, desagregações do revestimento). Após ter cumprido a restauração
da via, deverá o Estado do Maranhão proceder à adequação da sinalização horizontal (pintura das linhas
divisórias de fluxo e de bordo e canalizações).
Deverá, ainda, implantar tachas refletivas sobre as linhas divisórias de fluxos, linhas de bordo e de canalização,
para auxiliar no posicionamento dos veículos na via, principalmente sob condições adversas de tempo (chuva);
adotar balizadores refletorizados nos trechos em curva, com objetivo de direcionar os veículos na pista,
especialmente à noite e vertical (afixação de placas de advertência e obrigatórias). A sentença se de em Ação
Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
O Judiciário realizou a audiência em 24 de fevereiro de 2016, na qual foram fixados alguns pontos, como as
condições da estrutura viária; pavimentação e sinalização da Rodovia MA 008 (trecho Zé Chicão – Sede do
Município); existência de projeto de recuperação da referida rodovia, a curto prazo; bem como dotação
orçamentária para execução da obra. Foi determinada, ainda, uma diligência por Oficial de Justiça para que
verificasse no local as condições de trafegabilidade da rodovia e existência de sinalização horizontal e vertical.
“A ação civil pública foi proposta com a finalidade de obrigar o Estado do Maranhão a proceder de forma
imediata e urgente, à restauração e constante manutenção da Rodovia estadual MA-008, trecho compreendido
entre o Povoado Zé Chicão e a sede do Município de Olho d’Água das Cunhãs. Consta nos autos que a inércia do
Estado tem causado inúmeros transtornos e prejuízos à população da região. Verifica-se ainda que as
intervenções até então realizadas foram paliativas e não resolveram o problema”, observou a sentença, frisando
que a parte requerida não negou a existência do problema e que existiria plano de recuperação para a via.
Segundo a sentença, a operação se restringiu a execução de ‘tapa buracos’ e ainda de forma ineficiente.
“Parece evidente que as obras realizadas não respeitaram os padrões técnicos, já que nenhum tratamento no
leito do solo da rodovia foi realizado e que os buracos fechados, tornaram a abrir em pouco mais de um mês.
Note-se que o legislador brasileiro, atento aos direitos dos cidadãos, quando editou o Código de Trânsito
Brasileiro, cuidou de traçar normas para o Sistema Nacional de Trânsito estipulando garantias e obrigações
tanto aos cidadãos quanto aos órgãos responsáveis pelo trânsito no país”, explicou o juiz.
Para a Justiça, a omissão da Administração Pública em promover os meios necessários para que a população da
região possa trafegar com segurança e fluidez no trecho mencionado da rodovia, dá margem à atuação do
Poder Judiciário. “Diante destas colocações, é possível ao Poder Judiciário, sem constituir indevida invasão de
competência e sem afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, como já explicado, realizar o
controle judicial de políticas públicas, já que este controle tem por objetivo coibir a omissão do Poder Público,
buscando, assim, assegurar a inviolabilidade da vida dos usuários que trafegam na MA 008”, destaca o
magistrado.
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Desembargadora Nelma Sarney e Juiz Clesio Cunha responderão a
Processo Disciplinar

Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins.

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias. A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados
de suas funções.

Indícios de infração

Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís (MA) durante as férias do titular, o juiz
Clesio Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.

O caso

José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública



durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.

Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu-MA.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche.

Corregedoria Nacional de Justiça.
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Ex-prefeito de São João do Caru é condenado por não prestar
contas de recursos do transporte escolar

Ex-prefeito Jadson.

O ex-prefeito de São João do Caru (termo judiciário de Bom Jardim), Jadson Lobo Rodrigues, foi condenado em
Ação Civil por Improbidade Administrativa promovida pelo Município de São João do Caru, por ofensa a
princípios da administração pública, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (LIA). A sentença foi proferida pelo juiz
Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca de Bom Jardim.

O ex-prefeito foi penalizado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI
da Lei de Improbidade Administrativa, ao ressarcimento ao tesouro municipal de R$ 8.372,88, corrigidos com
juros e correção monetária desde a prática do ilícito; à multa civil no valor correspondente a três vezes o valor
da remuneração mensal recebida pelo réu à época do fato, também corrigidos; à suspensão de seus direitos
políticos por três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença; e à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três
anos.

Na Ação Civil por Improbidade Administrativa, o autor pediu a condenação do ex-prefeito por não ter prestado
contas referentes aos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), no exercício de 2016, período em que Jadson Lobo Rodrigues era prefeito de São João do Caru. O
Executivo Municipal apresentou ofício expedido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando que a prestação de contas referente aos recursos recebidos pelo Município de São João do Caru não
foi apresentada.

DEFESA - A defesa apresentada pelo ex-gestor se limitou a alegar que ele não cometeu qualquer ato de
improbidade administrativa.

Na análise do caso, o juiz constatou que de acordo com a documentação juntada aos autos, os valores
questionados foram realmente transferidos para o Município de São João do Caru, na época da gestão do
requerido. Entretanto, não há informações nos autos de que ele tenha procedido à devida prestação de contas
dos recursos, e, na oportunidade de sua defesa, não foi juntado aos autos qualquer documento que
demonstrasse o contrário. E ressaltou que, mesmo depois de citado na demanda, o ex-gestor municipal não se
manifestou sobre a referida ausência de prestação de contas, resumindo-se a afirmar que não cometeu nenhum
ato de improbidade.

"É relevante que se diga ter atuado o demandado (réu) com dolo, ciente todo o tempo do seu dever de prestar
contas em relação aos valores recebidos através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –
PNADE. Ressalte-se que o dolo para a punição por ato que ofenda princípios da administração é o genérico,
consistente na vontade livre e consciente de agir em desacordo com a norma, não se exigindo intenção
específica de violar aqueles princípios", afirmou o magistrado em sua decisão.

A multa civil deverá ser revertida em favor do erário municipal de São João do Caru e, com o trânsito em



julgado, a sentença será incluída no Cadastro de Condenados por Ato de Improbidade pelo Conselho Nacional
de Justiça, conforme a Resolução nº 44 de 20 de novembro de 2007.
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Kaiser deverá indenizar consumidor de Timon que achou 'corpo
estranho' dentro de cerveja

Um consumidor que encontrou um corpo estranho dentro de uma garrafa de cerveja Kaiser deverá ser
indenizado pela empresa. Esse foi o entendimento de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Timon, nesta
segunda-feira (5). A ação teve como autor o consumidor, e como requerida a Cervejaria Kaiser Brasil S/A. De
acordo com a sentença, a ação é de indenização por danos morais e a Justiça julgou o pedido procedente em
parte, condenando a empresa a ressarcir, em favor do autor, danos morais no montante de R$ 5 mil. A sentença
tem a assinatura da juíza Raquel Menezes, titular da unidade judicial.

Na ação, o consumidor alegou que na data de 18 de maio de 2017, teria consumido algumas cervejas da marca
“Kaiser Lager” 600ml, quando constatou que uma delas possuía um corpo estranho em seu interior,
descrevendo-o como ‘algo parecido com uma fita plástica, ou uma pulseira’. Relata também que o referido
produto não poderia ter sido exposto à venda, afirmando que não foram empregados os cuidados necessários
para sua comercialização. Por esses fatos, pediu indenização por danos morais. Não houve conciliação porque
as partes não apresentaram propostas.

Quando citada, a empresa Kaiser apresentou contestação, requerendo a realização da perícia técnica, assim
como defendeu ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade, notadamente o dano e sua
demonstração, o que lhe eximiria da obrigação reparatória pretendida na inicial. Justificou, ainda, que o fato de
não ter ocorrido a ingestão do produto configura mero aborrecimento, afastando o dano moral, pedindo, ao fim,
pela improcedência total dos pedidos do consumidor. A empresa foi citada para pagar a perícia, mas não se
manifestou.

Veja também:
Consumidores encontram baratas dentro de garrafas de Brahma em São Luís.

Diz a sentença: “No caso em questão, a parte autora afirma que adquiriu produto inapropriado para consumo.
Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicação constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas”.

A magistrada destacou que são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de
fabricação, distribuição ou apresentação, bem como os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

“Com efeito, aliado à ausência de prova em sentido contrário, constatou-se que o produto adquirido pelo
requerente possui grave vício que o tornou impróprio para consumo. Isso porque no interior da garrafa de



cerveja, fabricado pela ré, verificou-se a presença de corpo estranho, não havendo indícios de que tenha sido
colocado deliberadamente por terceiros ou pelo autor com intuito de fraudar o processo de fabricação. Logo,
tem-se que o produto colocado à venda revelou-se inadequado ao fim a que se destinava”, observou a juíza.

Para a Justiça, o dano moral experimentado pelo consumidor é evidente, pois qualquer consumidor que adquire
um produto se espera que seja fabricado dentro das condições sanitárias requisitadas pelas autoridades
competentes. “Uma cerveja não pode conter corpos estranhos que causem mal estar ou repugnância ao
consumidor a se deparar com tais objetos. Tal dano resta comprovado à medida que a parte autora, acreditando
na idoneidade do produto, constatou que este apresentava vício de fabricação, o que, notadamente,
acarretou-lhe angústia e aflição ante as mais diversas consequências advindas da potencial ingestão de gênero
alimentício contaminado, suficiente para gerar abalo à sua honra e dignidade”, finalizou a sentença,
condenando a cervejaria ao pagamento da indenização.
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Presidente Vargas: Acusados da morte do ex-prefeito Bertin são
pronunciados a júri popular

A 2ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim marcou para o dia 26 de novembro, às 9h, na Câmara Municipal, a
sessão do Tribunal do Júri Popular para o julgamento dos réus José Evangelista Duarte Santos, Benedito Manoel
Martins Serrão e Raimundo Nonato Gomes Salgado, acusados do assassinato do prefeito do Município de
Presidente Vargas, Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar – o "Bertin", e da tentativa de homicídio contra Pedro
Pereira de Albuquerque - o "Pedro Pote", em emboscada ocorrida no dia 6 de março de 2007, na região do
Município de Itapecuru-Mirim.

Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual. Conforme a denúncia, as investigações policiais
revelaram que os denunciados executaram esses crimes a mando de terceiros – fato apurado em outros autos –
que tinham interesse em se beneficiarem de esquema de corrupção existente naquele município, concluindo
que os crimes ocorreram em razão do controle político do município e do uso indevido de dinheiro público.

Com o assassinato do prefeito, os mandantes seriam beneficiados, pois Bertin deixaria o comando da prefeitura,
permitindo que o então presidente da Câmara de Vereadores assumisse e pudesse pôr em prática um esquema
de corrupção. Os três policiais acusados não obteriam qualquer benefício direto com o assassinato, mas sim os
mandantes.

Após a análise da denúncia, o Judiciário de Itapecuru decidiu, diante da existência de materialidade e indícios
suficientes de autoria do crime, pronunciar os três executores nas penas do artigo 121, §2º, I e IV combinado
com o artigo. 29, todos do Código Penal, em relação a Bertin, e nas penas do artigo 121, §2º, IV combinado com
o artigo 14, II e artigo 29 do Código Penal, em relação à vítima Pedro Pote, a fim de que sejam submetidos a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O CRIME - De acordo com informações do inquérito policial que apurou a ocorrência, no dia 6 de março de
2007, por volta das 22h45min, na altura do Km 193 da BR 222, em Itapecuru- Mirim, no povoado "Cigana", as
vítimas Raimundo Aguiar e Pedro Albuquerque viajavam no sentido Itapecuru-Mirim - Vargem Grande, em carro
conduzido pelo primeiro, quando outro carro os alcançou, forçando a parar, sob a mira de armas de fogo, tendo
sido disparados dois disparos, na porta esquerda do veículo das vítimas.

Em seguida, os três primeiros denunciados, todos militares, renderam as vítimas, tentando algemá-las uma à
outra. O primeiro denunciado efetuou dois disparos em Bertin - um na região frontal, e outro na região
mandibular -, e o segundo e o terceiro denunciados tentaram imobilizar a segunda vítima, Pedro Pote, tendo o
terceiro denunciado efetuado um disparo na região mamária direita, transfixando o tórax. Depois de lutar
contra o soldado Salgado, a vítima Pedro Pote conseguiu se livrar das algemas mas ao tentar fugir foi
perseguido e golpeado, com estocadas de faca na cabeça. Após os crimes, os acusados fugiram ao notar a
chegada de um terceiro veículo trafegando na BR.

A PRONÚNCIA - Na pronúncia, o Judiciário constatou a materialidade do delito, diante das provas anexadas aos
autos, como o laudo de exame em local de morte violenta e o laudo de exame cadavérico e de lesão corporal nos
quais fica patente a morte da vítima Raimundo Aguiar por traumatismo crânio encefálico por projétil de arma
de fogo; bem como a tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Albuquerque, o qual fora alvejado por arma



de fogo no tórax, além de ter sofrido ferimentos na cabeça, resultando em perigo de vida. E, em relação à
autoria do delito, entendeu que os indícios foram suficientes, vez que uma das vítimas sobreviveu e apontou os
três acusados como executores do crime.

A DEFESA - Encarregada da defesa dos executores do crime, a Defensoria Pública propôs a conversão do
julgamento em diligência e a impronúncia dos acusados por falta de indícios suficientes de autoria delitiva ou,
ainda, pela desclassificação da conduta criminosa para excluir a qualificadora. Nas alegações finais,
argumentou que em momento algum da instrução processual restou demonstrada ou, ao menos indicada, a
possibilidade, seja mesmo remota, de qualquer recebimento de valores por parte dos acusados ou promessa
futura de recompensa. O pedido de diligência foi desconsiderado pela juíza, por ter sido considerado
“meramente protelatório". Quanto ao crime de encomenda, a magistrada citou o fato de que, além dos réus
executores do crime, também foram acusadas mais seis pessoas, apontadas como mandantes, tendo o processo
sido desmembrado em relação aos últimos. "Não há de se dizer, portanto, que tal possibilidade seja remota, mas
trata-se, antes, de uma possibilidade perfeitamente factível e dedutível", diz a sentença.

A pronúncia data de 25 de outubro de 2016, mas a designação da sessão do Tribunal do Júri só foi possível após
o julgamento do Recurso em Sentido Estrito providenciado pela defesa dos acusados junto ao Tribunal de
Justiça do Estado, o qual foi relatado pelo desembargador Fróz Sobrinho e negado por unanimidade dos
membros julgadores da 3ª Câmara Criminal, em 9 de outubro de 2017, confirmando a pronúncia da 2ª Vara de
Itapecuru-Mirim.
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EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ROSEANA SARNEY É
CONDENADA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara de Rosário, condenou a ex-presidente da “Fundação Roseana
Sarney”, Benilde Maria Viana Botentuit (foto), por ato de improbidade administrativa, por ela ter deixado de
prestar contas de recursos públicos de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, destinados à
aquisição de materiais didáticos para assistência de alunos mantidos pela fundação no município.

A sentença foi emitida no julgamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta
pelo Ministério Público Estadual, objetivando a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).

Segundo a sentença, Benilde Maria Viana Botentuit deve restituir ao Estado a quantia de R$ 38 mil, referente
ao valor repassado em virtude do Convênio (nº 392/2008); teve os direitos políticos pelo prazo de três anos e
está proibida de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos, cuja contagem deverá ter início com o
trânsito em julgado da decisão.

De acordo como Ministério Público, a ex-presidente da fundação se omitiu do dever de prestar contas dos
recursos proporcionados pelo convênio, no prazo de 60 dias após o término do prazo de vigência do convênio.

Constam dos autos relatório de auditoria especial outras irregularidades praticadas pela ex-gestora. Dentre
essas: inexistência de prévia pesquisa de preços de mercado dos materiais adquiridos; não realização de
procedimentos licitatórios análogos aos previstos na lei de licitações e contratos administrativos; ausência de
DANFOP (Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público); ausência de ato formal designando o
representante da concedente para acompanhar a execução do convênio e pagamento sem identificação do
responsável pelo atesto de recebimento dos materiais.

No mesmo relatório consta, ainda, que a equipe responsável pela inspeção local junto à “Fundação Roseana
Sarney” foi impedida de realizar o exame dos controles contábeis e de almoxarifado, pois teve o acesso negado
às suas dependências.

Na sentença, a juíza constatou que a ré deixou de comprovar a existência de prestação de contas regular a
respeito da totalidade dos recursos transferidos. “Com esta conduta, restou inviabilizada a verificação acerca da
correta aplicação dos valores vertidos e o cumprimento das finalidades do convênio. Com efeito, a ré tinha
efetiva ciência de que a prestação de contas era dever inerente à execução do convênio”, declarou a magistrada.

A ex-presidente não foi localizada em endereço do Município de Rosário, nem no endereço de São Luís
constante na base de dados da Receita Federal. Citada pelo Judiciário por meio de edital e decorrido o prazo
legal para sua apresentação, ela não compareceu à Justiça, motivo pelo qual sua defesa foi apresentada pela
Defensoria Pública.
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Executores do prefeito Bertim vão a júri popular

A 2ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim marcou para odia 26 de novembro, às 9h, na Câmara Municipal, a
sessão do Tribunal do JúriPopular para o julgamento dos réus: José Evangelista Duarte Santos, BeneditoManoel
Martins Serrão e Raimundo Nonato Gomes Salgado, acusados doassassinato do prefeito do Município de
Presidente Vargas, Raimundo BartolomeuSantos Aguiar - o "Bertin", e da tentativa de homicídio contra Pedro
Pereira deAlbuquerque - o "Pedro Pote", em emboscada ocorrida no dia 6 de março de 2007,na região do
Município de Itapecuru-Mirim.

Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual. Conforme a denúncia, as investigações policiais
revelaram que os denunciados executaram esses crimes a mando de terceiros - fato apurado em outros autos -
que tinham interesse em se beneficiarem de esquema de corrupção existente naquele município, concluindo
que os crimes ocorreram em razão do controle político do município e do uso indevido de dinheiro público. Com
o assassinato do prefeito, os mandantes seriam beneficiados, pois Bertin deixaria o comando da prefeitura,
permitindo que o então presidente da Câmara de Vereadores assumisse e pudesse pôr em prática um esquema
de corrupção. Os três policiais acusados não obteriam qualquer benefício direto com o assassinato, mas sim os
mandantes. Após a análise da denúncia, o Judiciário de Itapecuru decidiu, diante da existência de materialidade
e indícios suficientes de autoria do crime, pronunciar os três executores nas penas do artigo 121, §2º, I e IV
combinado com o artigo. 29, todos do Código Penal, em relação a Bertin, e nas penas do artigo 121, §2º, IV
combinado com o artigo 14, II e artigo 29 do Código Penal, em relação à vítima Pedro Pote, a fim de que sejam
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O CRIME - De acordo com informações do inquérito policial que apurou a ocorrência, no dia 6 de março de
2007, por volta das 22h45min, na altura do Km 193 da BR 222, em Itapecuru- Mirim, no povoado "Cigana", as
vítimas Raimundo Aguiar e Pedro Albuquerque viajavam no sentido Itapecuru- Mirim-Vargem Grande, em carro
conduzido pelo primeiro, quando outro carro os alcançou, forçando a parar, sob a mira de armas de fogo, tendo
sido disparados dois disparos, na porta esquerda do veículo das vítimas. Em seguida, os três primeiros
denunciados, todos militares, renderam as vítimas, tentando algemá-las uma à outra. O primeiro denunciado
efetuou dois disparos em Bertin - um na região frontal, e outro na região mandibular -, e o segundo e o terceiro
denunciados tentaram imobilizar a segunda vítima, Pedro Pote, tendo o terceiro denunciado efetuado um
disparo na região mamária direita, transfixando o tórax. Depois de lutar contra o soldado Salgado, a vítima
Pedro Pote conseguiu se livrar das algemas mas ao tentar fugir foi perseguido e golpeado, com estocadas de
faca na cabeça. Após os crimes, os acusados fugiram ao notar a chegada de um terceiro veículo trafegando na
BR.

A PRONÚNCIA - Na pronúncia, o Judiciário constatou a materialidade do delito, diante das provas anexadas aos
autos, como o laudo de exame em local de morte violenta e o laudo de exame cadavérico e de lesão corporal nos
quais fica patente a morte da vítima Raimundo Aguiar por traumatismo crânio encefálico por projétil de arma
de fogo; bem como a tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Albuquerque, o qual fora alvejado por arma
de fogo no tórax, além de ter sofrido ferimentos na cabeça, resultando em perigo de vida. E, em relação à
autoria do delito, entendeu que os indícios foram suficientes, vez que uma das vítimas sobreviveu e apontou os
três acusados como executores do crime.

A DEFESA - Encarregada da defesa dos executores do crime, a Defensoria Pública propôs a conversão do
julgamento em diligência e a impronúncia dos acusados por falta de indícios suficientes de autoria delitiva ou,
ainda, pela desclassificação da conduta criminosa para excluir a qualificadora. Nas alegações finais,



argumentou que em momento algum da instrução processual restou demonstrada ou, ao menos indicada, a
possibilidade, seja mesmo remota, de qualquer recebimento de valores por parte dos acusados ou promessa
futura de recompensa. O pedido de diligência foi desconsiderado pela juíza, por ter sido considerado
"meramente protelatório". Quanto ao crime de encomenda, a magistrada citou o fato de que, além dos réus
executores do crime, também foram acusadas mais seis pessoas, apontadas como mandantes, tendo o processo
sido desmembrado em relação aos últimos. "Não há de se dizer, portanto, que tal possibilidade seja remota, mas
trata-se, antes, de uma possibilidade perfeitamente factível e dedutível", diz a sentença.

A pronúncia data de 25 de outubro de 2016, mas a designação da sessão do Tribunal do Júri só foi possível após
o julgamento do Recurso em Sentido Estrito providenciado pela defesa dos acusados junto ao Tribunal de
Justiça do Estado, o qual foi relatado pelo desembargador Fróz Sobrinho e negado por unanimidade dos
membros julgadores da 3ª Câmara Criminal, em 9 de outubro de 2017, confirmando a pronúncia da 2ª Vara de
Itapecuru-Mirim.

O post Executores do prefeito Bertim vão a júri popular apareceu primeiro em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/11/07/executores-do-prefeito-bertim-vao-a-juri-popular/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Em Rosário, ex-presidente de fundação é condenada por deixar de
prestar contas de recursos da educação

A juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara de Rosário, condenou a ex-presidente da Fundação Roseana Sarney
Benilde Maria Viana Botentuit por ato de improbidade administrativa, por ela ter deixado de prestar contas de
recursos públicos de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, destinados à aquisição de
material didático para assistência de alunos mantidos pela fundação no município.

A sentença foi emitida no julgamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta
pelo Ministério Público Estadual, objetivando a aplicação das sanções previstas no Artigo 12, inciso III, da Lei
nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA).

Segundo a sentença, Benilde Maria Viana Botentuit deve restituir ao Estado a quantia de R$ 38 mil, referente
ao valor repassado em virtude do Convênio (nº 392/2008); teve os direitos políticos suspensos pelo prazo de
três anos e está proibida de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos, cuja contagem deverá ter
início com o trânsito em julgado da decisão.

De acordo com o Ministério Público, a ex-presidente da fundação se omitiu do dever de prestar contas dos
recursos proporcionados pelo convênio no prazo de 60 dias, após o término do prazo de vigência do convênio.

Constam nos autos, relatório de auditoria especial, outras irregularidades praticadas pela ex-gestora. Entre
essas: inexistência de prévia pesquisa de preços de mercado do material adquirido; não realização de
procedimentos licitatórios análogos aos previstos na lei de licitações e contratos administrativos; ausência de
Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (Danfop); ausência de ato formal designando o
representante da concedente para acompanhar a execução do convênio e pagamento sem identificação do
responsável pelo atesto de recebimento do material.

Inspeção

No mesmo relatório consta, ainda, que a equipe responsável pela inspeção local na Fundação Roseana Sarney
foi impedida de realizar o exame dos controles contábeis e de almoxarifado, pois teve o acesso negado às suas
dependências.

Na sentença, a juíza constatou que a ré deixou de comprovar a existência de prestação de contas regular a
respeito da totalidade dos recursos transferidos. "Com esta conduta, restou inviabilizada a verificação acerca da
correta aplicação dos valores vertidos e o cumprimento das finalidades do convênio. Com efeito, a ré tinha
efetiva ciência de que a prestação de contas era dever inerente à execução do convênio", declarou a magistrada.

A ex-presidente não foi localizada em endereço do município de Rosário, nem no endereço de São Luís
constante na base de dados da Receita Federal. Citada pelo Judiciário por meio de edital e decorrido o prazo
legal para sua apresentação, ela não compareceu à Justiça, motivo pelo qual sua defesa foi apresentada pela
Defensoria Pública.



(Informações do TJ-MA)
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Corpo estranho encontrado em cerveja produz indenização em
Timon

Um consumidor que encontrou um corpo estranho dentro de uma garrafa de cerveja Kaiser deverá ser
indenizado pela empresa. Esse foi o entendimento de sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Timon na última
segunda-feira (5). A ação teve como autor o consumidor, e como requerida a Cervejaria Kaiser Brasil S/A. De
acordo com a sentença, a ação é de indenização por danos morais, e a Justiça julgou o pedido procedente em
parte, condenando a empresa a ressarcir, em favor do autor, danos morais no montante de R$ 5 mil. A sentença
tem a assinatura da juíza Raquel Menezes, titular da unidade judicial.

Na ação, o consumidor alegou que, na data de 18 de maio de 2017, teria consumido algumas cervejas da marca
"Kaiser Lager" 600ml, quando constatou que uma delas possuía um corpo estranho em seu interior,
descrevendo-o como 'algo parecido com uma fita plástica, ou uma pulseira'. Relata, também, que o referido
produto não poderia ter sido exposto à venda, afirmando que não foram empregados os cuidados necessários
para sua venda. Por esses fatos, pediu indenização por danos morais. Não houve conciliação porque as partes
não apresentaram propostas.

Quando citada, a empresa Kaiser apresentou contestação, requerendo a realização da perícia técnica, assim
como defendeu ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade, notadamente o dano e sua
demonstração, o que lhe eximiria da obrigação reparatória pretendida na inicial. Justificou, ainda, que o fato de
não ter ocorrido a ingestão do produto configura mero aborrecimento, afastando o dano moral, pedindo, ao fim,
pela improcedência total dos pedidos do consumidor. A empresa foi citada para pagar a perícia, mas não se
manifestou.

Diz a sentença: "No caso em questão, a parte autora afirma que adquiriu produto inapropriado para consumo.
Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicação constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas".

A magistrada destacou que são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de
fabricação, distribuição ou apresentação, bem como os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

"Com efeito, aliado à ausência de prova em sentido contrário, constatou-se que o produto adquirido pelo
requerente possui grave vício que o tornou impróprio para consumo. Isso porque no interior da garrafa de
cerveja, fabricado pela ré, verificou-se a presença de corpo estranho, não havendo indícios de que tenha sido
colocado deliberadamente por terceiros ou pelo autor com intuito de fraudar o processo de fabricação. Logo,
tem-se que o produto colocado à venda revelou-se inadequado ao fim a que se destinava", observou a juíza.

Para a Justiça, o dano moral experimentado pelo consumidor é evidente, pois qualquer consumidor que adquire
um produto se espera que seja fabricado dentro das condições sanitárias requisitadas pelas autoridades
competentes. "Uma cerveja não pode conter corpos estranhos que causem mal-estar ou repugnância ao
consumidor a se deparar com tais objetos. Tal dano resta comprovado à medida que a parte autora, acreditando



na idoneidade do produto, constatou que este apresentava vício de fabricação, o que, notadamente,
acarretou-lhe angústia e aflição ante as mais diversas consequências advindas da potencial ingestão de gênero
alimentício contaminado, suficiente para gerar abalo à sua honra e dignidade", finalizou a sentença,
condenando a cervejaria ao pagamento da indenização.

(Informações do TJ-MA)
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Estado do Maranhão deve concluir reforma da Feira da Cidade
Operária

O Estado do Maranhão se comprometeu em concluir a reforma da Feira da Cidade Operária, até o dia 18 de
maio de 2019, a fim de sanar as irregularidades descritas em laudos da Vigilância Sanitária. O compromisso do
Estado é resultado de audiência de conciliação realizada nessa segunda-feira (5), na Vara de Interesses Difusos
e Coletivos da Comarca da Ilha, que tem como titular o juiz Douglas Martins. A reforma será efetuada de acordo
com os termos do projeto elaborado pela Sinfra. Ficou acertado, ainda, que a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) e a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid)
realizarão reuniões com todas as partes interessadas para fins de resolução de questões relacionadas à
organização e funcionamento da feira, entre outros assuntos.

Sobre o processo original, o Ministério Público relatou que foi constatada a situação precária da Feira da
Cidade Operária, com base em procedimento administrativo, sendo instaurado Inquérito Civil Público visando à
adequação do funcionamento da feira, relativamente aos aspectos sanitários, estruturais, segurança, circulação,
limpeza e, inclusive, quanto à educação sanitária dos feirantes, considerando a necessidade de melhoria dos
serviços públicos prestados à sociedade. "Um laudo social elaborado por servidores do Núcleo Psicossocial das
Promotorias de Justiça da Capital apontou diversos problemas, entre os quais a péssima infraestrutura do
imóvel, acúmulo de lixo dentro e fora da feira, falta de limpeza e higiene.

Foram relatados, ainda, problemas como a existência de insetos; esgoto a céu aberto; mau cheiro e animais
circulando dentro da feira; falta de liderança e organização efetiva da cooperativa; falta de administração; uso
de drogas dentro da feira no período noturno; falta de apoio do Poder Público e existência de feirantes
trabalhando fora da feira. A Vigilância Sanitária, em inspeção técnica realizada em março de 2012, constatou
que a feira não possuía nenhum tipo de estrutura sanitária e apresentava condições insalubres. "Foram
verificados transgressões ou desacordos às Normas Higiênico Sanitárias vigentes, podendo-se enumerar 25
situações insustentáveis, concluindo, portanto, que a Feira da Cidade Operária encontra-se em precárias
condições de higiene e limpeza, além de não possuir estrutura física adequada que permita uma correta
manipulação dos alimentos", observou a Vigilância.

Em 2014, foram realizados procedimentos visando à contratação de empresa para executar levantamento com
diagnósticos físico e socioeconômico, com elaboração de programa de necessidades, estudo preliminar, projeto
básico e executivo de arquitetura e complementares para requalificação mediante reforma e ampliação do
Hortomercado da Cidade Operária e seu entorno. O Ministério Público, no entanto, informou que em nenhum
momento o Estado do Maranhão demonstrou intenção concreta de realizar, urgentemente, as obras necessárias
ao regular funcionamento da Feira da Cidade Operária. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos já havia
proferido uma decisão, determinando que o Estado procedesse à reforma e sanasse as irregularidades da Feira
da Cidade Operária.

Participaram da audiência de conciliação o Estado do Maranhão, representado pelo procurador e pelo
secretário de Governo, além do Ministério Público e de representantes da Associação dos Feirantes da Cidade
Operária. O juiz Douglas Martins designou, em colaboração com as partes envolvidas no processo, o dia 25 de
janeiro de 2019 para realização de inspeção judicial para o fim de acompanhamento do cumprimento do acordo.
"No prazo de 15 dias, a Procuradoria do Estado juntará aos autos autorização do governador do Estado para
realização do acordo", concluiu o juiz na Ata da audiência.



(Informações do TJ-MA)
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Adriano acusa mais um golpe contra os servidores públicos

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) acusou o governo Flávio Dino de aplicar um golpe contra os
servidores públicos estaduais, pois deixou para o período pós-eleitoral a divulgação de medidas polêmicas, que
prejudicam a categoria. Adriano ressaltou, primeiramente, a batalha do governo na Justiça para não pagar os
21,7% do funcionalismo e destacou que, desta vez, o governo comunista quer atingir a Saúde, baixando uma
portaria para reduzir gastos no setor e, consequentemente afetando vários serviços especializados como
ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, pediatria e ortopedia, na capital e no
interior.

"Uma péssima iniciativa a do governo Flávio Dino (PCdoB) que, depois de alguns dias de sua reeleição, mais
uma vez trai o servidor público estadual, desta vez determinando a redução de gastos na saúde. Em vez de
reduzir os gastos com comunicação, com a propaganda política e obras eleitoreiras, o governo atinge a Saúde,
prejudicando médicos plantonistas, esses verdadeiros guerreiros que trabalham em condições sub-humanas,
devido a falta de medicamentos e outros materiais, ou seja, condições de trabalho precárias. Isto é um
verdadeiro golpe, pois antes da eleição o governador fazia um discurso de realizações e promessa de
prosperidade, mas agora mostra a dura realidade dos fatos", disse Adriano.

O deputado tem atuado intensamente nas últimas semanas em defesa do funcionalismo. Na semana passada,
Adriano reuniu-se com lideranças do serviço público para tratar dos abusos do governo contra o funcionalismo.
O primeiro encontro foi com a direção do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do
Maranhão (Sintsep), e depois com o Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (Sinpol-MA). Entidades
representativas dos médicos devem se reunir nos próximos dias para debater a Portaria nº 1.044, de 30 de
outubro de 2018, da Secretaria de Estado da Saúde, que determinou o limite dos gastos.
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Ex-prefeito de São João do Caru é condenado à suspensão de
direitos políticos

O ex-prefeito de São João do Caru, Jadson Lobo Rodrigues, foi condenado em Ação Civil por Improbidade
Administrativa promovida pelo Município de São João do Caru, por ofensa a princípios da administração pública,
de acordo com a Lei nº 8.429/92 (LIA). A sentença foi proferida pelo juiz Bruno Barbosa Pinheiro, titular da
comarca de Bom Jardim.

O ex-prefeito foi penalizado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI
da Lei de Improbidade Administrativa, ao ressarcimento ao tesouro municipal de R$ 8.372,88, corrigidos com
juros e correção monetária desde a prática do ilícito; à multa civil no valor correspondente a três vezes o valor
da remuneração mensal recebida pelo réu à época do fato, também corrigidos; à suspensão de seus direitos
políticos por três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença; e à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três
anos.

Na Ação Civil por Improbidade Administrativa, o autor pediu a condenação do ex-prefeito por não ter prestado
contas referentes aos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), no exercício de 2016, período em que Jadson Lobo Rodrigues era prefeito de São João do Caru. O
Executivo Municipal apresentou ofício expedido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando que a prestação de contas referente aos recursos recebidos pelo Município de São João do Caru não
foi apresentada.
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Presos fogem do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís

Seis presos do sistema penitenciário fugiram do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís, na tarde desta
terça-feira (6). A fuga aconteceu após eles conseguirem sair pelos fundos do hospital, ainda trajando o uniforme
de preso em penitenciária.

Segundo a comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, coronel Edilene Soares, todos eram presos da Justiça
e estavam fazendo tratamento no hospital, que é especializado em doenças psiquátricas. Eles foram
identificados como:

Johny Cleyton dos Santos
Daniel da Silva Leão, que possui passagem na Justiça por homicídio
Marcelo Kenneth Almeida, com passagens na Justiça por furto e falsa identidade
Karlenylson Barros da Silva, com passagens pela Justiça por dano, ameaça e injúria
Franklin Silva Mesquita, com várias passagens pela Justiça por homicídio
Charles Miller Nascimento Souza, com passagem pela Justiça por homicídio
 A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou que Karlenylson e Charles foram
recapturados. A SEAP também disse que deu nos procedimentos administrativos junto à Corregedoria do
Sistema Penitenciário do Maranhão e comunicou oficialmente as polícias Civil e Militar, além da Justiça, sobre
os internos que fugiram. G1 MA
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Seis internos fogem do Hospital Nina Rodrigues

Seis internos do Hospital Nina Rodrigues, localizado no bairro Monte Castelo, em São Luís, fugiram na tarde
desta terça-feira (06) da unidade hospitalar psiquiátrica.
A fuga aconteceu na tarde de hoje, por volta das 15h30. Os internos teriam fugido pulando o muro da unidade,
no momento em que deveriam está na quadra praticando atividades.
Os fugitivos foram identificados por: Johny Cleyton dos Santos, Daniel da Silva Leão, Marcelo Kenneth Almeida,
Karlenylson Barros da Silva, Franklin Silva Mesquita e Charles Miller Nascimento Souza.
A direção do Hospital Nina Rodrigues deve averiguar o que teria motivado e como se deu a fuga dos internos,
para posteriormente apontar responsabilidades. Além do 9° Batalhão de Polícia Militar, estão envolvidos nas
buscas a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e Tribunal de Justiça do Maranhão.
Dois dos fugitivos já foram recapturados:

Karlenylson Barros da Silva, de 22 anos, e Charles Miller Nascimento Sousa, de 25 anos, foram capturados no
condomínio Jackson Lago, no bairro Fé em Deus, por policiais do 9° Batalhão de Polícia Militar. A dupla foi
conduzida até o 8° Distrito Policial na Liberdade. Durante a abordagem, por não abrirem após diversas batidas,
foi preciso arrombar a porta.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que já deu entrada nos procedimentos
administrativos junto à Corregedoria do Sistema Penitenciário do Maranhão e comunicou oficialmente as
polícias Civil e Militar, além da Justiça, sobre os seis internos que fugiram.
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CNJ INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA NELMA
SARNEY E CLÉSIO CUNHA

NOVEMBRO 07, 2018

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.

Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.

Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.

“Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público”, disse Martins.

O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.

“Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial”, afirmou.

O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.

Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.



Do Jota.info
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EXTRAJUDICIAL | GRUPO VAI ESTUDAR MELHORIAS PARA O
TRABALHO DA CGJ-MA JUNTO AOS CARTÓRIOS

NOVEMBRO 07, 2018

A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA) formou um Grupo de Trabalho, composto por representantes dos
setores da Corregedoria e do Tribunal de Justiça (TJMA) ligados ao trabalho de fiscalização e controle das
atividades prestadas pelos cartórios extrajudiciais (serventias) do Estado, objetivando oferecer uma resposta
mais rápida e com maior agilidade nos procedimentos administrativos.
A primeira reunião do Grupo de Trabalho aconteceu nesta segunda-feira (05), com a presença das juízas
auxiliares da CGJ Jaqueline Caracas (Serventias Extrajudiciais) e Kariny Reis (Planejamento Estratégico); do
juiz Cristiano Simas, auxiliar da Presidência (Planejamento Estratégico); da diretora do Fundo de Especial
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FERJ), Celerita Dinorah Silva; além de servidores de
diversos setores relacionados ao trabalho junto aos cartórios. O FERJ tem as atribuições de fiscalização e
arrecadação junto aos cartórios do Estado.
A juíza Jaqueline Caracas explicou que o objetivo do grupo de trabalho é estudar e propor medidas de melhoria
nos fluxos administrativos e na estruturação dos setores que lidam com as serventias, de acordo com os
normativos da matéria, tornando o trabalho integrado e conferindo maior agilidade aos procedimentos. “Hoje
temos uma demanda muito elevada e que exigem novas rotinas e formas de trabalho que ajudem a supri-la”,
observou a magistrada.
Os presentes apoiaram a ideia de tornar integrado o trabalho dos setores da Corregedoria e do Tribunal de
Justiça que lidam com os cartórios extrajudiciais, o que deve facilitar o fluxo de informações e tornar mais
célere o atendimento, o que reflete na melhoria e agilidade dos serviços prestados pelas serventias diretamente
aos cidadãos.
Para iniciar os estudos, a equipe vai primeiramente disponibilizar um formulário para definir as competências
de cada setor, que dará suporte à elaboração de projeto e plano de ações a serem executados, de acordo com a
análise dos setores de Serventias Extrajudiciais e Planejamento Estratégico da CGJ, coordenados pelas juízas
Jaqueline Caracas e Kariny Reis.
Na próxima reunião, a equipe inicia os debates sobre os principais problemas identificados pelos setores e as
propostas para o projeto de trabalho integrado.
Também fazem parte do Grupo de Trabalho os servidores Jurema Mamede (Controle Interno do TJ); Patrícia
Fonseca (Avaliação de Controle Interno e Monitoramento do TJ); Rafael Duarte (Coordenadoria das Serventias
da CGJ); Ana Grace Sousa (Auditoria do TJ); Henrique Braga (Divisão de Correições e Inspeções da CGJ); Rita
de Cássia Alhadef (Planejamento Estratégico do TJ); Solange Mendes (Prestação de Contas dos Interinos da
CGJ); Cláuber Muniz (Coordenadoria de Sistemas); Priscila de Sousa (analista judiciário); Aline Moreira (CGJ) e
Hayla Castelo Branco (Planejamento Estratégico da CGJ).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
07/11/2018 - BLOG EZEQUIEL NEVES 
POSITIVA
ACORDO | ESTADO DO MARANHÃO DEVE CONCLUIR REFORMA DA FEIRA DA CIDADE OPERÁRIA 

Pag.: 29

ACORDO | ESTADO DO MARANHÃO DEVE CONCLUIR REFORMA
DA FEIRA DA CIDADE OPERÁRIA

NOVEMBRO 06, 2018

O Estado do Maranhão se comprometeu em concluir a reforma da Feira da Cidade Operária, até o dia 18 de
maio de 2019, a fim de sanar as irregularidades descritas em laudos da Vigilância Sanitária. O compromisso do
Estado é resultado de audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira (5) na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Comarca da Ilha, que tem como titular o juiz Douglas Martins. A reforma será efetuada de acordo
com os termos do projeto elaborado pela SINFRA. Ficou acertado, ainda, que a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA) e a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
(SECID) realizarão reuniões com todas as partes interessadas para fins de resolução de questões relacionadas à
organização e funcionamento da feira, dentre outros assuntos.
Sobre o processo original, o Ministério Público relatou que foi constatada a situação precária da Feira da
Cidade Operária, com base em procedimento administrativo, sendo instaurado Inquérito Civil Público visando à
adequação do funcionamento da feira, relativamente aos aspectos sanitários, estruturais, segurança, circulação,
limpeza e, inclusive, quanto à educação sanitária dos feirantes, considerando a necessidade de melhoria dos
serviços públicos prestados à sociedade. “Um laudo social elaborado por servidores do Núcleo Psicossocial das
Promotorias de Justiça da Capital apontou diversos problemas, entre os quais a péssima infraestrutura do
imóvel, acúmulo de lixo dentro e fora da feira, falta de limpeza e higiene.
Foram relatados, ainda, problemas como a existência insetos; esgoto a céu aberto; mau cheiro e animais
circulando dentro da feira; falta de liderança e organização efetiva da cooperativa; falta de administração; uso
de drogas dentro da feira no período noturno; falta de apoio do Poder Público e existência de feirantes
trabalhando fora da feira. A Vigilância Sanitária, em inspeção técnica realizada em março de 2012, constatou
que a feira não possuía nenhum tipo de estrutura sanitária e apresentava condições insalubres. “Foram
verificados transgressões ou desacordos às Normas Higiênico Sanitárias vigentes, podendo-se enumerar 25
(vinte e cinco) situações insustentáveis, concluindo, portanto, que a Feira da Cidade Operária encontra-se em
precárias condições de higiene e limpeza, além de não possuir estrutura física adequada que permita uma
correta manipulação dos alimentos”, observou a Vigilância.
Em 2014, foram realizados procedimentos visando à contratação de empresa para executar levantamento com
diagnósticos físico e socioeconômico, com elaboração de programa de necessidades, estudo preliminar, projeto
básico e executivo de arquitetura e complementares para requalificação mediante reforma e ampliação do
Hortomercado da Cidade Operária e seu entorno. O Ministério Público, no entanto, informou que em nenhum
momento o Estado do Maranhão demonstrou intenção concreta de realizar urgentemente as obras necessárias
ao regular funcionamento da Feira da Cidade Operária. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos já havia
proferido uma decisão, determinando que o Estado procedesse à reforma e sanasse as irregularidades da Feira
da Cidade Operária.
Participaram da audiência de conciliação o Estado do Maranhão, representado pelo Procurador e pelo
Secretário de Governo, além do Ministério Público e de representantes da Associação dos Feirantes da Cidade
Operária. O juiz Douglas Martins designou, em colaboração com as partes envolvidas no processo, o dia 25 de
janeiro de 2019, para realização de inspeção judicial para o fim de acompanhamento do cumprimento do acordo.
“No prazo de 15 dias, a Procuradoria do Estado juntará aos autos autorização do Governador do Estado para
realização do acordo”, concluiu o juiz na Ata da audiência.
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CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio
Cunha

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.

Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.

Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.

"Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público", disse Martins.

O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.

"Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial", afirmou.

O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.

Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.

Jota.Info



O post CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio Cunha apareceu primeiro em Blog
do Gláucio Ericeira.
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CNJ vai investigar Nelma Sarney e Clésio Cunha por suspeita de
favorecer candidato em concurso

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.
Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.

Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.

"Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público", disse Martins.

O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.

"Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial", afirmou.

O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.

Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira. (Jota.info)
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CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio
Cunha

Do JP Online – O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo
Disciplinar contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Nelma Celeste Sousa Silva
Sarney, e o juiz do mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com
relação à aprovação de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para
tabelião.

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias. A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados
de suas funções.

Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís (MA) durante as férias do titular, o juiz
Clesio Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.

José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.

Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu-MA.



A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche.
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Ex-prefeito de São João do Caru é condenado por não prestar
contas de recursos do transporte escolar

O ex-prefeito de São João do Caru (termo judiciário de Bom Jardim), Jadson Lobo Rodrigues, foi condenado em
Ação Civil por Improbidade Administrativa promovida pelo Município de São João do Caru, por ofensa a
princípios da administração pública, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (LIA). A sentença foi proferida pelo juiz
Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca de Bom Jardim.

 

O ex-prefeito foi penalizado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI
da Lei de Improbidade Administrativa, ao ressarcimento ao tesouro municipal de R$ 8.372,88, corrigidos com
juros e correção monetária desde a prática do ilícito; à multa civil no valor correspondente a três vezes o valor
da remuneração mensal recebida pelo réu à época do fato, também corrigidos; à suspensão de seus direitos
políticos por três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença; e à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três
anos.

Na Ação Civil por Improbidade Administrativa, o autor pediu a condenação do ex-prefeito por não ter prestado
contas referentes aos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), no exercício de 2016, período em que Jadson Lobo Rodrigues era prefeito de São João do Caru. O
Executivo Municipal apresentou ofício expedido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando que a prestação de contas referente aos recursos recebidos pelo Município de São João do Caru não
foi apresentada.

DEFESA – A defesa apresentada pelo ex-gestor se limitou a alegar que ele não cometeu qualquer ato de
improbidade administrativa.

Na análise do caso, o juiz constatou que de acordo com a documentação juntada aos autos, os valores
questionados foram realmente transferidos para o Município de São João do Caru, na época da gestão do
requerido. Entretanto, não há informações nos autos de que ele tenha procedido à devida prestação de contas
dos recursos, e, na oportunidade de sua defesa, não foi juntado aos autos qualquer documento que
demonstrasse o contrário. E ressaltou que, mesmo depois de citado na demanda, o ex-gestor municipal não se
manifestou sobre a referida ausência de prestação de contas, resumindo-se a afirmar que não cometeu nenhum
ato de improbidade.

“É relevante que se diga ter atuado o demandado (réu) com dolo, ciente todo o tempo do seu dever de prestar
contas em relação aos valores recebidos através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –
PNADE. Ressalte-se que o dolo para a punição por ato que ofenda princípios da administração é o genérico,
consistente na vontade livre e consciente de agir em desacordo com a norma, não se exigindo intenção
específica de violar aqueles princípios”, afirmou o magistrado em sua decisão.

A multa civil deverá ser revertida em favor do erário municipal de São João do Caru e, com o trânsito em



julgado, a sentença será incluída no Cadastro de Condenados por Ato de Improbidade pelo Conselho Nacional
de Justiça, conforme a Resolução nº 44 de 20 de novembro de 2007.
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Ex-prefeito de São João do Caru é condenado por não prestar
contas de recursos do transporte escolar

O ex-prefeito de São João do Caru (termo judiciário de Bom Jardim), Jadson Lobo Rodrigues, foi condenado em
Ação Civil por Improbidade Administrativa promovida pelo Município de São João do Caru, por ofensa a
princípios da administração pública, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (LIA). A sentença foi proferida pelo juiz
Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca de Bom Jardim.

O ex-prefeito foi penalizado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI
da Lei de Improbidade Administrativa, ao ressarcimento ao tesouro municipal de R$ 8.372,88, corrigidos com
juros e correção monetária desde a prática do ilícito; à multa civil no valor correspondente a três vezes o valor
da remuneração mensal recebida pelo réu à época do fato, também corrigidos; à suspensão de seus direitos
políticos por três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença; e à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três
anos.

Na Ação Civil por Improbidade Administrativa, o autor pediu a condenação do ex-prefeito por não ter prestado
contas referentes aos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), no exercício de 2016, período em que Jadson Lobo Rodrigues era prefeito de São João do Caru. O
Executivo Municipal apresentou ofício expedido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando que a prestação de contas referente aos recursos recebidos pelo Município de São João do Caru não
foi apresentada.

DEFESA – A defesa apresentada pelo ex-gestor se limitou a alegar que ele não cometeu qualquer ato de
improbidade administrativa.

Na análise do caso, o juiz constatou que de acordo com a documentação juntada aos autos, os valores
questionados foram realmente transferidos para o Município de São João do Caru, na época da gestão do
requerido. Entretanto, não há informações nos autos de que ele tenha procedido à devida prestação de contas
dos recursos, e, na oportunidade de sua defesa, não foi juntado aos autos qualquer documento que
demonstrasse o contrário. E ressaltou que, mesmo depois de citado na demanda, o ex-gestor municipal não se
manifestou sobre a referida ausência de prestação de contas, resumindo-se a afirmar que não cometeu nenhum
ato de improbidade.

“É relevante que se diga ter atuado o demandado (réu) com dolo, ciente todo o tempo do seu dever de prestar
contas em relação aos valores recebidos através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –
PNADE. Ressalte-se que o dolo para a punição por ato que ofenda princípios da administração é o genérico,
consistente na vontade livre e consciente de agir em desacordo com a norma, não se exigindo intenção
específica de violar aqueles princípios”, afirmou o magistrado em sua decisão.

A multa civil deverá ser revertida em favor do erário municipal de São João do Caru e, com o trânsito em
julgado, a sentença será incluída no Cadastro de Condenados por Ato de Improbidade pelo Conselho Nacional
de Justiça, conforme a Resolução nº 44 de 20 de novembro de 2007.
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Desembargadora e juiz do Maranhão responderão a Processo
Disciplinar

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.
O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias.

A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados de suas funções.

Indícios de infração
Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís (MA) durante as férias do titular, o juiz Clesio
Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

"Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela 'incompatível com a dignidade, a honra e o decoro
de suas funções' (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação do ato
judicial viciado", afirmou o ministro Humberto Martins.

O caso
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.

Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu-MA.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche. As informações são da Corregedoria Nacional de Justiça.

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87962-desembargadora-e-juiz-do-maranhao-responderao-a-processo-disciplinar
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OAB: Propostas da Chapa 1 são entregues para advogados no
Fórum Des. Sarney

Durante boa parte da manhã de terça-feira (06), os integrantes da CHAPA 1, encabeçadas pelos advogados
Mozart Baldez e Maria Luzinete (Caxias) percorreram os corredores do fórum desembargador Sarney Costa, no
Calhau- distribuindo material com as propostas da chapa, que deverão ser implementadas a partir de janeiro de
2019.

Com um discurso voltado para a defesa da advocacia, o grupo foi muito bem acolhido pelos advogados que, de
fato, querem uma OAB voltada para defesa de todos, e não de uma pequena minoria abastarda e afortunada.

IMAGENS EM https://goo.gl/fZVwf2 

https://goo.gl/fZVwf2
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Desembargadora e juiz do Maranhão responderão a Processo
Disciplinar

281ª Sessão Ordinária. Em destaque, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto MartinsFOTO: Luiz
Silveira/Agência CNJ

281ª Sessão Ordinária. Em destaque, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto MartinsFOTO: Luiz
Silveira/Agência CNJ
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias.

A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados de suas funções.

Indícios de infração

Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA durante as férias do titular, o juiz Clesio
Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

"Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela 'incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções' (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação do
ato judicial viciado", afirmou o ministro Humberto Martins.

O caso
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo



ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.

Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu/MA.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche.

Corregedoria Nacional de Justiça

O post Desembargadora e juiz do Maranhão responderão a Processo Disciplinar apareceu primeiro em Neto
Cruz.
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CNJ instaura processo administrativo  contra Nelma Sarney e
Clésio Cunha

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.
O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias. A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados
de suas funções.
Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís (MA) durante as férias do titular, o juiz
Clesio Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.
No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.
“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.
O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.
Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu-MA.
A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche. (Corregedoria Nacional de Justiça)
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CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio
Cunha

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.
Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.

Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.

"Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público", disse Martins.

O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.

"Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial", afirmou.

O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.

Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.

Do Jota.info



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - INSTITUCIONAL
07/11/2018 - BLOG THALES CASTRO 
NEGATIVA
CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio Cunha 

Pag.: 40

CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio
Cunha

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.

Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.

Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.

“Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público”, disse Martins.

O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.

“Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial”, afirmou.

O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.

Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.

Jota.Info
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Presos fogem do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís

POR PORTAL DO MUNIM · 7 DE NOVEMBRO DE 2018

Hospital Nina Rodrigues, em São Luís.

SÃO LUÍS/MA – Seis presos do sistema penitenciário fugiram do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís, na
tarde desta terça-feira (6). A fuga aconteceu após eles conseguirem sair pelos fundos do hospital, ainda
trajando o uniforme de preso em penitenciária.

Segundo a comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, coronel Edilene Soares, todos eram presos da Justiça
e estavam fazendo tratamento no hospital, que é especializado em doenças psiquátricas. Eles foram
identificados como:

Johny Cleyton dos Santos
Daniel da Silva Leão, que possui passagem na Justiça por homicídio
Marcelo Kenneth Almeida, com passagens na Justiça por furto e falsa identidade
Karlenylson Barros da Silva, com passagens pela Justiça por dano, ameaça e injúria
Franklin Silva Mesquita, com várias passagens pela Justiça por homicídio
Charles Miller Nascimento Souza, com passagem pela Justiça por homicídio
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou que Karlenylson e Charles foram
recapturados. A SEAP também disse que deu nos procedimentos administrativos junto à Corregedoria do
Sistema Penitenciário do Maranhão e comunicou oficialmente as polícias Civil e Militar, além da Justiça, sobre
os internos que fugiram.
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Ex-presidente da Fundação Roseana Sarney é condenada por
improbidade administrativa.

POR PORTAL DO MUNIM · 7 DE NOVEMBRO DE 2018

A juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara de Rosário, condenou a ex-presidente da “Fundação Roseana
Sarney”, Benilde Maria Viana Botentuit.

ROSÁRIO/MA – A juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara de Rosário, condenou a ex-presidente da “Fundação
Roseana Sarney”, Benilde Maria Viana Botentuit (foto), por ato de improbidade administrativa, por ela ter
deixado de prestar contas de recursos públicos de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação,
destinados à aquisição de materiais didáticos para assistência de alunos mantidos pela fundação no município.

A sentença foi emitida no julgamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta
pelo Ministério Público Estadual, objetivando a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).

Segundo a sentença, Benilde Maria Viana Botentuit deve restituir ao Estado a quantia de R$ 38 mil, referente
ao valor repassado em virtude do Convênio (nº 392/2008); teve os direitos políticos pelo prazo de três anos e
está proibida de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos, cuja contagem deverá ter início com o
trânsito em julgado da decisão.

De acordo como Ministério Público, a ex-presidente da fundação se omitiu do dever de prestar contas dos
recursos proporcionados pelo convênio, no prazo de 60 dias após o término do prazo de vigência do convênio.

Constam dos autos relatório de auditoria especial outras irregularidades praticadas pela ex-gestora. Dentre
essas: inexistência de prévia pesquisa de preços de mercado dos materiais adquiridos; não realização de
procedimentos licitatórios análogos aos previstos na lei de licitações e contratos administrativos; ausência de
DANFOP (Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público); ausência de ato formal designando o
representante da concedente para acompanhar a execução do convênio e pagamento sem identificação do
responsável pelo atesto de recebimento dos materiais.

No mesmo relatório consta, ainda, que a equipe responsável pela inspeção local junto à “Fundação Roseana
Sarney” foi impedida de realizar o exame dos controles contábeis e de almoxarifado, pois teve o acesso negado
às suas dependências.

Na sentença, a juíza constatou que a ré deixou de comprovar a existência de prestação de contas regular a
respeito da totalidade dos recursos transferidos. “Com esta conduta, restou inviabilizada a verificação acerca da
correta aplicação dos valores vertidos e o cumprimento das finalidades do convênio. Com efeito, a ré tinha
efetiva ciência de que a prestação de contas era dever inerente à execução do convênio”, declarou a magistrada.

A ex-presidente não foi localizada em endereço do Município de Rosário, nem no endereço de São Luís



constante na base de dados da Receita Federal. Citada pelo Judiciário por meio de edital e decorrido o prazo
legal para sua apresentação, ela não compareceu à Justiça, motivo pelo qual sua defesa foi apresentada pela
Defensoria Pública.
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Mostra Cultural do Judiciário será aberta na sexta

Por Tarcísio Brandão  Última atualização 07/11/2018, às 11:02
 

A Escola Superior da Magistratura do Maranhão abre, nesta sexta-feira (09), às 17h, no Centro de Criatividade
Odylo Costa Filho (Praia Grande) a mostra ESMAM Cultural 2018. Foram selecionadas para a exposição, mais
de vinte produções de servidores e magistrados da justiça estadual. O evento aberto ao público tem o apoio do
Tribunal de Justiça e da Associação dos Magistrados (AMMA).

Durante o ESMAM Cultutral haverá o lançamento do livro “Comunicação & Justiça”, do jornalista Antonio
Carlos de Oliveira (assessor-chefe de Comunicação do TJMA). A obra leva o selo “Edições ESMAM” – criado em
2007 com o objetivo de fomentar, contribuir e divulgar a produção intelectual de servidores, magistrados e
demais estudiosos do Direito e de áreas afins.

Neste ano, integrarão a “Galeria Prata da Casa” nove trabalhos de fotografia, seis participantes da área musical,
duas composições poéticas e três exposições de artes plásticas, entre outras manifestações culturais.

O colorido e animação do Grupo Lamparina vão dar o tom do evento. Com repertório de canções de
compositores da música popular brasileira, especialmente a maranhense, o grupo apresentará espetáculo
dançante aberto ao público, no encerramento do ESMAM Cultural.

Confira a programação completa

As produções musicais selecionadas são de autoria da Banda Utopia – especializada em Rock Nacional, com
participação do desembargador Froz Sobrinho; e do Grupo Sambores, cujo repertório destaca marchinhas de
carnaval de autoria do juiz José Eulálio Figueiredo de Almeida (8ª Vara Cível de São Luís). Há ainda
composições e interpretações dos servidores Elizângela Silva Marcos (Fórum de Santa Inês), Adriano Marques
de Sousa (Fórum de São Luís), a dupla Meire Márcia Alves Ferreira e Willayne Mayrla Alves Ferreira (2ª Vara
da Infância e Juventude) e Luan Azoubel (secretário executivo – TJMA).

Na poesia, o público poderá se encantar com as criações inspiradoras do juiz Francisco Soares Reis Júnior (2ª
Vara Criminal de Timon) e da servidora Maria Arlinda Reis de Marques Freitas (Divisão Psciossocial do Fórum
de São Luís).

Serão destaques na fotografia Rouseane Braga Batalha (7ª Vara Cível de São Luís), Alzimary Pinheiro Sousa (5ª
Vara de Família de São Luís), Estela Ferreira Brandão (Fórum de Açailânida), Rosanne Mouzinho Mendonça (8ª
Secretaria Cível do Fórum de São Luís), Manoelle Santos (Biblioteca ESMAM), Thiago Ribeiro Ramos (Diário
Eletrônico da Justiça), Lorena Moura Borba (CEJUSC – São Luís) e Ana Priscila Ferro Pinto (7ª Vara Cível de
São Luís).

Na pintura serão expostas as produções de Rita de Cássia Reis Pinheiro (2ª Vara de Família de São Luís),



Erinaldo Lindoso Garcia (Fórum de Viana) e Mariana Silva de Sousa (Vara da Infância e da Juventude de
Imperatriz).
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MA: Defensoria prevê atendimento de 750 detentos durante
força-tarefa em UPR’s de Imperatriz

Com o objetivo de desafogar o sistema carcerário maranhense, contribuindo para a redução de tensões
provenientes do superencarceramento, o que afeta diretamente a sociedade, a Defensoria Pública estadual
(DPE/MA) realizará, durante esta semana, força-tarefa com foco na execução penal em Imperatriz, dando
celeridade em processos criminais na comarca e garantindo direitos previstos pela Lei de Execução Penal
(LEP).
 
Cerca de 750 custodiados, entre provisórios e definitivos, provenientes de três unidades prisionais da região,
deverão receber atendimentos de sete defensores públicos titulares de Imperatriz e Açailândia, até esta
sexta-feira (09).
 
Durante a ação, devem ser adotadas diversas providências, entre as mais recorrentes como pedidos de habeas
corpus, relaxamento de prisão, progressão de regime, livramento condicional, retificação de cálculo de pena,
remição de pena, indulto. Além disso, outras medidas administrativas, dentre elas ofícios, requisições de
informações, em favor das pessoas privadas de liberdade.
 
As atividades estão sendo conduzidas pelos defensores públicos titulares em Imperatriz e Açailândia, Suellen
Weber Imbriani, Cláudio Roberto Flexa Pereira, Thiago Amin Castro, Adriano Oliveira Junior, Camila Fonseca
Bonfim, além dos defensores recém-empossados Alberto Jorge Soares e Amanda Peixoto.
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CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio
Cunha
 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar dois
magistrados que teriam dado decisões a fim de viabilizar a aprovação de um ex-assessor no concurso de
cartório.

O corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relatou que a juíza de segunda instância Nelma
Celeste Sarney, como corregedora do Tribunal de Justiça do Maranhão, indicou o juiz Clésio Coelho Cunha para
assumir, durante as férias do titular, a 5ª Vara de Fazenda Pública.

Na ocasião, o juiz teria proferido decisões favoráveis a recursos do ex-assessor contra alguns itens da prova de
modo que, com a recontagem da pontuação do concurso, um concorrente foi desclassificado e ele acabou sendo
aprovado.

Por unanimidade, os conselheiros entenderam que há indícios suficientes para abrir o procedimento, mas
decidiram não afastar nenhum dos dois de suas funções.

“Existência de indícios leves? Entendo que indícios já estão sendo transformados em indícios fortes. Não são
provas, mas elementos iniciais que, se fosse no campo de uma ação penal, já poderia haver a propositura de
uma denúncia, da peça primeira, a exordial do Ministério Público”, disse Martins.

O ministro afirmou que, após a decisão do juiz, o relator do caso em segunda instância deu uma liminar para
sustar os efeitos do despacho, mas a então corregedoria local revogou a liminar concedida pelo colega para
garantir que seu ex-assessor assumisse o cartório.

“Existe indício de conduta que merece ser apurada. A desembargadora recebeu liminar que havia interesse
direto do ex-assessor e poderia ter levantado questão de foro íntimo. Não estou levantando amizade direta, mas
questão de foro intimo na conduta da desembargadora que deu liminar em mandado de segurança em sede de
plantão judicial cassando decisão do relator fora da hipótese legal, permitindo ex-assessor assumisse a
serventia extrajudicial”, afirmou.

O conselheiro Marcio Schiefler reforçou o argumento dos advogados dos magistrados de que a jurisprudência
não permite abertura de PAD baseada só em denúncia anônima, mas ressaltou que há outros elementos que
corroboram com o fato levantado.

Todos outros conselheiros seguiram na mesma linha e entenderam que há motivos para prosseguir as
apurações, mas não para afastar os magistrados da carreira.

Do Jota.info
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CNJ instaura processo contra a desembargadora Nelma Sarney e o
juiz Clesio Coelho Cunha

281ª Sessão Ordinária. Em destaque, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto MartinsFOTO: Luiz
Silveira/Agência CNJ

Brasília – O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo
Disciplinar contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Nelma Celeste Sousa Silva
Sarney, e o juiz do mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com
relação à aprovação de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para
tabelião.

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias.

A decisão do Plenário determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sem o
afastamento dos magistrados de suas funções.

Indícios de infração

Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA durante as férias do titular, o juiz Clesio
Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.

O caso

José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota



no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.

Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu/MA.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
07/11/2018 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
NEUTRA
Vereador entra na Justiça para garantir convocação de secretário municipal

Pag.: 47

Vereador entra na Justiça para garantir convocação de secretário
municipal

Cézar Bombeiro entrou com mandado de segurança para garantir ida de Antônio Araújo, titular da Secretaria
de Obras de São Luís. à Câmara

07/11/2018

Vereador entra na Justiça para garantir convocação de secretário municipal
Antônio Araújo é um dos secretários mais criticados de Edivaldo Júnior (antônio Araújo)
O vereador Cézar Bombeiro (PSD) ingressou na justiça com um mandado de segurança com pedido de liminar
para garantir a convocação do secretário municipal de Obras, Antônio Araújo. O requerimento de convocação
foi aprovado em abril, no entanto, nunca enviado para a Prefeitura de São Luís.
Apesar da decisão soberana do plenário da Câmara Municipal de São Luís e das sucessivas tentativas feitas
para a convocação com o apoio de outros colegas, Cézar Bombeiro disse que o presidente da Casa Astro de
Ogum (PR), não enviou a convocação para o gestor.
Segundo o vereador, a ideia de convocar Antônio Araújo é somente para buscar de informações claras e
objetivas sobre quais os serviços que foram ou estão em execução além dos futuros serviços a serem realizados
na capital maranhense para evitar, no período chuvoso, enchentes em bairros de áreas como Mercado Central e
Avenida Kennedy.
“Entendo que um secretário municipal exerce uma função pública e como tal deve satisfação a população, não
apenas eles, mas principalmente o prefeito de São Luís, dentro de um princípio democrático de dar uma
resposta às pessoas que o elegeram”, pontuou Cézar Bombeiro.

Tramitação

O Mandado de Segurança está na 7ª Vara da Fazenda Pública com a juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite. Ela
já mandou notificar o presidente da Câmara Municipal de São Luís e pediu esclarecimentos para manifestar a
sua decisão.
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CNJ instaura processo administrativo contra Nelma Sarney e Clésio
Cunha

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.

 

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias. A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados
de suas funções.

Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear, para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís (MA) durante as férias do titular, o juiz
Clesio Coelho, que atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao ex-assessor da magistrada,
seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de primeira instância, de duvidosa
juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No que se refere a Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão
em que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.

José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.

Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora



requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu-MA.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche.
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Ex-prefeito de São João do Caru é condenado por não prestar
contas de recursos do transporte escolar

O ex-prefeito de São João do Caru (termo judiciário de Bom Jardim), Jadson Lobo Rodrigues, foi condenado em
Ação Civil por Improbidade Administrativa promovida pelo Município de São João do Caru, por ofensa a
princípios da administração pública, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (LIA). A sentença foi proferida pelo juiz
Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca de Bom Jardim.

 

O ex-prefeito foi penalizado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI
da Lei de Improbidade Administrativa, ao ressarcimento ao tesouro municipal de R$ 8.372,88, corrigidos com
juros e correção monetária desde a prática do ilícito; à multa civil no valor correspondente a três vezes o valor
da remuneração mensal recebida pelo réu à época do fato, também corrigidos; à suspensão de seus direitos
políticos por três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença; e à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três
anos.

Na Ação Civil por Improbidade Administrativa, o autor pediu a condenação do ex-prefeito por não ter prestado
contas referentes aos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), no exercício de 2016, período em que Jadson Lobo Rodrigues era prefeito de São João do Caru. O
Executivo Municipal apresentou ofício expedido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando que a prestação de contas referente aos recursos recebidos pelo Município de São João do Caru não
foi apresentada.

DEFESA – A defesa apresentada pelo ex-gestor se limitou a alegar que ele não cometeu qualquer ato de
improbidade administrativa.

Na análise do caso, o juiz constatou que de acordo com a documentação juntada aos autos, os valores
questionados foram realmente transferidos para o Município de São João do Caru, na época da gestão do
requerido. Entretanto, não há informações nos autos de que ele tenha procedido à devida prestação de contas
dos recursos, e, na oportunidade de sua defesa, não foi juntado aos autos qualquer documento que
demonstrasse o contrário. E ressaltou que, mesmo depois de citado na demanda, o ex-gestor municipal não se
manifestou sobre a referida ausência de prestação de contas, resumindo-se a afirmar que não cometeu nenhum
ato de improbidade.

“É relevante que se diga ter atuado o demandado (réu) com dolo, ciente todo o tempo do seu dever de prestar
contas em relação aos valores recebidos através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –
PNADE. Ressalte-se que o dolo para a punição por ato que ofenda princípios da administração é o genérico,
consistente na vontade livre e consciente de agir em desacordo com a norma, não se exigindo intenção
específica de violar aqueles princípios”, afirmou o magistrado em sua decisão.

A multa civil deverá ser revertida em favor do erário municipal de São João do Caru e, com o trânsito em



julgado, a sentença será incluída no Cadastro de Condenados por Ato de Improbidade pelo Conselho Nacional
de Justiça, conforme a Resolução nº 44 de 20 de novembro de 2007.
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Acusados da morte do prefeito de Presidente Vargas, o Bertin, são
pronunciados a júri popular

A emboscada ocorreu no dia 6 de março de 2007, na região do Município de Itapecuru-Mirim
Fonte: CGJ

A 2ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim marcou para o dia 26 de novembro, às 9h, na Câmara Municipal, a
sessão do Tribunal do Júri Popular para o julgamento dos réus José Evangelista Duarte Santos, Benedito Manoel
Martins Serrão e Raimundo Nonato Gomes Salgado, acusados do assassinato do prefeito do Município de
Presidente Vargas, Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar – o “Bertin”, e da tentativa de homicídio contra Pedro
Pereira de Albuquerque – o “Pedro Pote”, em emboscada ocorrida no dia 6 de março de 2007, na região do
Município de Itapecuru-Mirim.

Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual. Conforme a denúncia, as investigações policiais
revelaram que os denunciados executaram esses crimes a mando de terceiros – fato apurado em outros autos –
que tinham interesse em se beneficiarem de esquema de corrupção existente naquele município, concluindo
que os crimes ocorreram em razão do controle político do município e do uso indevido de dinheiro público. Com
o assassinato do prefeito, os mandantes seriam beneficiados, pois Bertin deixaria o comando da prefeitura,
permitindo que o então presidente da Câmara de Vereadores assumisse e pudesse pôr em prática um esquema
de corrupção. Os três policiais acusados não obteriam qualquer benefício direto com o assassinato, mas sim os
mandantes.

Após a análise da denúncia, o Judiciário de Itapecuru decidiu, diante da existência de materialidade e indícios
suficientes de autoria do crime, pronunciar os três executores nas penas do artigo 121, §2º, I e IV combinado
com o artigo. 29, todos do Código Penal, em relação a Bertin, e nas penas do artigo 121, §2º, IV combinado com
o artigo 14, II e artigo 29 do Código Penal, em relação à vítima Pedro Pote, a fim de que sejam submetidos a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O CRIME – De acordo com informações do inquérito policial que apurou a ocorrência, no dia 6 de março de
2007, por volta das 22h45min, na altura do Km 193 da BR 222, em Itapecuru- Mirim, no povoado “Cigana”, as
vítimas Raimundo Aguiar e Pedro Albuquerque viajavam no sentido Itapecuru- Mirim-Vargem Grande, em carro
conduzido pelo primeiro, quando outro carro os alcançou, forçando a parar, sob a mira de armas de fogo, tendo
sido disparados dois disparos, na porta esquerda do veículo das vítimas. Em seguida, os três primeiros
denunciados, todos militares, renderam as vítimas, tentando algemá-las uma à outra. O primeiro denunciado
efetuou dois disparos em Bertin – um na região frontal, e outro na região mandibular -, e o segundo e o terceiro
denunciados tentaram imobilizar a segunda vítima, Pedro Pote, tendo o terceiro denunciado efetuado um
disparo na região mamária direita, transfixando o tórax. Depois de lutar contra o soldado Salgado, a vítima
Pedro Pote conseguiu se livrar das algemas mas ao tentar fugir foi perseguido e golpeado, com estocadas de
faca na cabeça. Após os crimes, os acusados fugiram ao notar a chegada de um terceiro veículo trafegando na
BR.

A PRONÚNCIA – Na pronúncia, o Judiciário constatou a materialidade do delito, diante das provas anexadas aos
autos, como o laudo de exame em local de morte violenta e o laudo de exame cadavérico e de lesão corporal nos
quais fica patente a morte da vítima Raimundo Aguiar por traumatismo crânio encefálico por projétil de arma



de fogo; bem como a tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Albuquerque, o qual fora alvejado por arma
de fogo no tórax, além de ter sofrido ferimentos na cabeça, resultando em perigo de vida. E, em relação à
autoria do delito, entendeu que os indícios foram suficientes, vez que uma das vítimas sobreviveu e apontou os
três acusados como executores do crime.

A DEFESA – Encarregada da defesa dos executores do crime, a Defensoria Pública propôs a conversão do
julgamento em diligência e a impronúncia dos acusados por falta de indícios suficientes de autoria delitiva ou,
ainda, pela desclassificação da conduta criminosa para excluir a qualificadora. Nas alegações finais,
argumentou que em momento algum da instrução processual restou demonstrada ou, ao menos indicada, a
possibilidade, seja mesmo remota, de qualquer recebimento de valores por parte dos acusados ou promessa
futura de recompensa. O pedido de diligência foi desconsiderado pela juíza, por ter sido considerado
“meramente protelatório”. Quanto ao crime de encomenda, a magistrada citou o fato de que, além dos réus
executores do crime, também foram acusadas mais seis pessoas, apontadas como mandantes, tendo o processo
sido desmembrado em relação aos últimos. “Não há de se dizer, portanto, que tal possibilidade seja remota,
mas trata-se, antes, de uma possibilidade perfeitamente factível e dedutível”, diz a sentença.

A pronúncia data de 25 de outubro de 2016, mas a designação da sessão do Tribunal do Júri só foi possível após
o julgamento do Recurso em Sentido Estrito providenciado pela defesa dos acusados junto ao Tribunal de
Justiça do Estado, o qual foi relatado pelo desembargador Fróz Sobrinho e negado por unanimidade dos
membros julgadores da 3ª Câmara Criminal, em 9 de outubro de 2017, confirmando a pronúncia da 2ª Vara de
Itapecuru-Mirim.
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Desembargadora e juiz responderão a Processo Disciplinar

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu um Processo Administrativo Disciplinar contra a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Nelma Celeste Sousa Silva Sarney, e o juiz do
mesmo tribunal Clesio Coelho Cunha por suspeitas de favorecimento em suas decisões com relação à aprovação
de José Mauro Bezerra Arouche, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para tabelião.

 

O colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a
instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações, com produção de novas provas, de modo
a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados, sem prejuízo de outras diligências que se
façam necessárias.

A decisão do Plenário determinou a instauração do PAD, sem o afastamento dos magistrados de suas funções.

Indícios de infração
Segundo a decisão de Martins, com relação à desembargadora Nelma Sarney foi apurado que há indícios de
infração ao nomear para a 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA, durante as férias do titular, o juiz Clesio
Coelho. De acordo com a decisão, o juiz atuou de forma a gerar dúvidas sobre possível beneficiamento ao
ex-assessor da magistrada, seguida da atuação consistente em deferir liminar em mandado de segurança,
durante o plantão de 2º grau e fora das hipóteses legais e regimentais, garantindo a eficácia da decisão de
primeira instância, de duvidosa juridicidade, em favor de José Mauro Arouche.

No caso do juiz Clesio Coelho, o corregedor destacou que há indícios de que o magistrado deu uma decisão em
que, a princípio, adotou procedimentos incorretos, em ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência,
beneficiando uma das partes.

“Conforme já decidido neste Conselho Nacional de Justiça, em casos como os dos autos, a punição não decorre
do teor das decisões, mas sim, do procedimento que se revela ‘incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções’ (artigo 56, inciso II, da Loman), ou do desvio ético e de conduta que levou à prolação
do ato judicial viciado”, afirmou o ministro Humberto Martins.

O caso
José Mauro Arouche entrou com uma ação contra o estado do Maranhão, em 2014, pedindo o aumento de nota
no concurso para tabelião que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos após a realização do concurso e no mesmo
ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era Corregedora-Geral da Justiça do Estado.

O magistrado Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela Vara da Fazenda Pública
durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro, mesmo com parecer contrário da comissão do
concurso, que decidiu pela reprovação do candidato.



Recorrigida a prova pelo magistrado e sem recurso do estado do Maranhão, o ex-assessor da desembargadora
requereu junto à presidência do Tribunal de Justiça do estado a sua reclassificação no concurso e foi investido
nas funções de delegatário do Cartório de Buriticupu/MA.

A desembargadora Nelma Sarney ao deferir liminar em mandado de segurança, durante o plantão de 2º grau e
fora das hipóteses legais e regimentais, garantiu a eficácia da decisão de primeira instância em favor de José
Mauro Arouche.

Informações da Corregedoria Nacional de Justiça
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Corpo estranho encontrado em cerveja motiva indenização
 

Um consumidor que encontrou um corpo estranho dentro de uma garrafa de cerveja Kaiser deverá ser
indenizado pela empresa. Esse foi o entendimento de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Timon, nesta
segunda-feira (5). A ação teve como autor o consumidor, e como requerida a Cervejaria Kaiser Brasil S/A. De
acordo com a sentença, a ação é de indenização por danos morais e a Justiça julgou o pedido procedente em
parte, condenando a empresa a ressarcir, em favor do autor, danos morais no montante de R$ 5 mil. A sentença
tem a assinatura da juíza Raquel Menezes, titular da unidade judicial.

Na ação, o consumidor alegou que na data de 18 de maio de 2017, teria consumido algumas cervejas da marca
“Kaiser Lager” 600ml, quando constatou que uma delas possuía um corpo estranho em seu interior,
descrevendo-o como ‘algo parecido com uma fita plástica, ou uma pulseira’. Relata também que o referido
produto não poderia ter sido exposto à venda, afirmando que não foram empregados os cuidados necessários
para sua comercialização. Por esses fatos, pediu indenização por danos morais. Não houve conciliação porque
as partes não apresentaram propostas.

Quando citada, a empresa Kaiser apresentou contestação, requerendo a realização da perícia técnica, assim
como defendeu ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade, notadamente o dano e sua
demonstração, o que lhe eximiria da obrigação reparatória pretendida na inicial. Justificou, ainda, que o fato de
não ter ocorrido a ingestão do produto configura mero aborrecimento, afastando o dano moral, pedindo, ao fim,
pela improcedência total dos pedidos do consumidor. A empresa foi citada para pagar a perícia, mas não se
manifestou.

Diz a sentença: “No caso em questão, a parte autora afirma que adquiriu produto inapropriado para consumo.
Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicação constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas”.

A magistrada destacou que são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de
fabricação, distribuição ou apresentação, bem como os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

“Com efeito, aliado à ausência de prova em sentido contrário, constatou-se que o produto adquirido pelo
requerente possui grave vício que o tornou impróprio para consumo. Isso porque no interior da garrafa de
cerveja, fabricado pela ré, verificou-se a presença de corpo estranho, não havendo indícios de que tenha sido
colocado deliberadamente por terceiros ou pelo autor com intuito de fraudar o processo de fabricação. Logo,
tem-se que o produto colocado à venda revelou-se inadequado ao fim a que se destinava”, observou a juíza.



Para a Justiça, o dano moral experimentado pelo consumidor é evidente, pois qualquer consumidor que adquire
um produto se espera que seja fabricado dentro das condições sanitárias requisitadas pelas autoridades
competentes. “Uma cerveja não pode conter corpos estranhos que causem mal estar ou repugnância ao
consumidor a se deparar com tais objetos. Tal dano resta comprovado à medida que a parte autora, acreditando
na idoneidade do produto, constatou que este apresentava vício de fabricação, o que, notadamente,
acarretou-lhe angústia e aflição ante as mais diversas consequências advindas da potencial ingestão de gênero
alimentício contaminado, suficiente para gerar abalo à sua honra e dignidade”, finalizou a sentença,
condenando a cervejaria ao pagamento da indenização. Do TJMA.
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Ex-prefeito de São João do Caru é condenado por não prestar
contas de recursos do transporte escolar

O ex-prefeito de São João do Caru (termo judiciário de Bom Jardim), Jadson Lobo Rodrigues, foi condenado em
Ação Civil por Improbidade Administrativa promovida pelo Município de São João do Caru, por ofensa a
princípios da administração pública, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (LIA). A sentença foi proferida pelo juiz
Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca de Bom Jardim.

O ex-prefeito foi penalizado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI
da Lei de Improbidade Administrativa, ao ressarcimento ao tesouro municipal de R$ 8.372,88, corrigidos com
juros e correção monetária desde a prática do ilícito; à multa civil no valor correspondente a três vezes o valor
da remuneração mensal recebida pelo réu à época do fato, também corrigidos; à suspensão de seus direitos
políticos por três anos, a contar do trânsito em julgado da sentença; e à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três
anos.

Na Ação Civil por Improbidade Administrativa, o autor pediu a condenação do ex-prefeito por não ter prestado
contas referentes aos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), no exercício de 2016, período em que Jadson Lobo Rodrigues era prefeito de São João do Caru. O
Executivo Municipal apresentou ofício expedido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando que a prestação de contas referente aos recursos recebidos pelo Município de São João do Caru não
foi apresentada.

DEFESA - A defesa apresentada pelo ex-gestor se limitou a alegar que ele não cometeu qualquer ato de
improbidade administrativa.

Na análise do caso, o juiz constatou que de acordo com a documentação juntada aos autos, os valores
questionados foram realmente transferidos para o Município de São João do Caru, na época da gestão do
requerido. Entretanto, não há informações nos autos de que ele tenha procedido à devida prestação de contas
dos recursos, e, na oportunidade de sua defesa, não foi juntado aos autos qualquer documento que
demonstrasse o contrário. E ressaltou que, mesmo depois de citado na demanda, o ex-gestor municipal não se
manifestou sobre a referida ausência de prestação de contas, resumindo-se a afirmar que não cometeu nenhum
ato de improbidade.

"É relevante que se diga ter atuado o demandado (réu) com dolo, ciente todo o tempo do seu dever de prestar
contas em relação aos valores recebidos através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -
PNADE. Ressalte-se que o dolo para a punição por ato que ofenda princípios da administração é o genérico,
consistente na vontade livre e consciente de agir em desacordo com a norma, não se exigindo intenção
específica de violar aqueles princípios", afirmou o magistrado em sua decisão.

A multa civil deverá ser revertida em favor do erário municipal de São João do Caru e, com o trânsito em
julgado, a sentença será incluída no Cadastro de Condenados por Ato de Improbidade pelo Conselho Nacional
de Justiça, conforme a Resolução nº 44 de 20 de novembro de 2007.
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Realizada primeira audiência de conciliação de 2º grau no Tribunal
de Justiça

O u ç a  a  R e p o r t a g e m
EM http://radiotimbira.ma.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/ADILSON-SOUSA-Realizada-primeira-audi%C3%
AAncia-de-concilia%C3%A7%C3%A3o-de-2%C2%BA-grau-no-Tribunal-de-Justi%C3%A7a.mp3 

Reportagem e Edição: Adilson Sousa

07/11/2018
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Acusados da morte do prefeito de Presidente Vargas, o Bertin, são
pronunciados a júri popular

Ouça a Reportagem
EM http://radiotimbira.ma.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/LETICIA-CASTRO-Acusados-da-morte-do-prefeito
-de-Presidente-Vargas-o-Bertin-s%C3%A3o-pronunciados-a-j%C3%BAri-popular.mp3

Reportagem e Edição: Letícia Castro

07/11/2018
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Ex-presidente de fundação é condenada por deixar de prestar
contas de recursos da educação

A juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara de Rosário, condenou a ex-presidente da “Fundação Roseana
Sarney”, Benilde Maria Viana Botentuit, por ato de improbidade administrativa, por ela ter deixado de prestar
contas de recursos públicos de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, destinados à
aquisição de materiais didáticos para assistência de alunos mantidos pela fundação no município.

 

A sentença foi emitida no julgamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta
pelo Ministério Público Estadual, objetivando a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).

Segundo a sentença, Benilde Maria Viana Botentuit deve restituir ao Estado a quantia de R$ 38 mil, referente
ao valor repassado em virtude do Convênio (nº 392/2008); teve os direitos políticos pelo prazo de três anos e
está proibida de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos, cuja contagem deverá ter início com o
trânsito em julgado da decisão.

De acordo como Ministério Público, a ex-presidente da fundação se omitiu do dever de prestar contas dos
recursos proporcionados pelo convênio, no prazo de 60 dias após o término do prazo de vigência do convênio.

Constam dos autos relatório de auditoria especial outras irregularidades praticadas pela ex-gestora. Dentre
essas: inexistência de prévia pesquisa de preços de mercado dos materiais adquiridos; não realização de
procedimentos licitatórios análogos aos previstos na lei de licitações e contratos administrativos; ausência de
DANFOP (Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público); ausência de ato formal designando o
representante da concedente para acompanhar a execução do convênio e pagamento sem identificação do
responsável pelo atesto de recebimento dos materiais.

INSPEÇÃO - No mesmo relatório consta, ainda, que a equipe responsável pela inspeção local junto à “Fundação
Roseana Sarney” foi impedida de realizar o exame dos controles contábeis e de almoxarifado, pois teve o acesso
negado às suas dependências.

Na sentença, a juíza constatou que a ré deixou de comprovar a existência de prestação de contas regular a
respeito da totalidade dos recursos transferidos. “Com esta conduta, restou inviabilizada a verificação acerca da
correta aplicação dos valores vertidos e o cumprimento das finalidades do convênio. Com efeito, a ré tinha
efetiva ciência de que a prestação de contas era dever inerente à execução do convênio”, declarou a magistrada.

A ex-presidente não foi localizada em endereço do Município de Rosário, nem no endereço de São Luís
constante na base de dados da Receita Federal. Citada pelo Judiciário por meio de edital e decorrido o prazo
legal para sua apresentação, ela não compareceu à Justiça, motivo pelo qual sua defesa foi apresentada pela
Defensoria Pública.


