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ESTRUPÍCIO : VOLTA DO PREFEITO ESTUPRADOR À PREFEITURA DA SANTA INÊS

Estrupício é como pode ser chamada a volta de Ribamar Alves, o "Pezão" à prefeitura de Santa Inês.

Pezão é acusado de estuprar uma vendedora de livros adventista. "Pezão" voltou por decisão judicial.

O mesmo juiz que deu posse ao prefeito que estava de plantão, Ednaldo Alves foi o mesmo que retornou Pezão.

Isso chama-se hermenêutica jurídica - diferente interpretação dos fatos. Para o povo hermenêutica/ estrupício é
o seguinte :

"Hermenêutica/ estrupício é a volta do prefeito estuprador, Ribamar Alves, o "Pezão" à prefeitura de Santa
Inês". 
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Associação dos Magistrados repudia agressões a juiz que devolveu
cargo a Ribamar Alves

A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) repudia todas as manifestações agressivas e
desrespeitosas que vêm sendo desferidas em blogs, programas de TV's e redes sociais contra o juiz Alessandro
Figueiredo Bandeira, da Comarca de Santa Inês, em face de decisão que determinou o retorno do prefeito
Ribamar Alves ao cargo.

A AMMA esclarece que ao prolatar a decisão, o juiz Alessandro Figueiredo Bandeira reconheceu que cessaram
os motivos que o levaram a afastar, em decisão anterior, o prefeito Ribamar Alves do cargo de Prefeito
Municipal de Santa Inês, considerando que este teve a sua prisão preventiva revogada pelo Tribunal de Justiça,
cessando os impedimentos para o exercício da função, uma vez que não há, ainda, sentença penal condenatória.

A função de julgar é árdua e a prova disso é que o magistrado Alessandro Bandeira sofreu ataques por parte de
determinado grupo político quando decretou o afastamento do prefeito Ribamar Alves em razão de sua prisão e,
agora, sofre agressões de outro grupo por determinar o seu retorno ao cargo em razão da sua soltura.

Na avaliação da AMMA, tais ataques demonstram a independência do magistrado que, independentemente dos
interesses políticos, cumpre a sua missão constitucional de dizer o direito, observado os limites do processo
legal, sem se importar para cores e paixões partidárias.

Diante dos fatos, a AMMA esclarece que adotará as medidas jurídicas cabíveis no sentido de responsabilizar
aqueles que achacam a figura impoluta do magistrado Alessandro Figueiredo Batista porque são agressões que
pela sua natureza atingem toda a Magistratura do Maranhão.

São Luís, 9 de Março de 2016
Juiz Gervásio Protásio Santos
Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão
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Ex-prefeito de Coelho Neto tem direitos políticos suspensos

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu, por três anos, os direitos políticos do
ex-prefeito do município de Coelho Neto, Carlos Magno Duque Bacelar. Segundo o entendimento unânime do
órgão, ele emitiu um cheque no valor de R$ 910,00, devolvido por ausência de provisão de fundos, enquanto era
prefeito municipal, o que caracteriza ato de improbidade administrativa.

A decisão do órgão colegiado do TJMA, favorável a recurso de apelação do município de Coelho Neto, também
determinou a proibição de o ex-prefeito contratar com o poder público ou dele receber qualquer incentivo fiscal
ou de crédito, direta, indiretamente ou por intermédio de empresa da qual seja sócio majoritário, pelo mesmo
prazo.

O desembargador Paulo Velten (relator) disse que a conduta de gestor que age dessa forma amolda-se
perfeitamente à norma do artigo 11 caput da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade), pois atenta não só contra a
ordem jurídica, como também viola os deveres de honestidade, moralidade, legalidade e lealdade à pessoa
jurídica da qual era mandatário.

O relator citou julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condenou o ex-prefeito do município de
Firminópolis (GO), pelo mesmo motivo.
Velten destacou ser pacífica a orientação do STJ no sentido de que a lesão a princípios administrativos, contida
no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não exige dolo específico na conduta do agente, nem prova da lesão ao erário.
Basta a vontade de praticar o ato descrito na norma para ficar configurado o ato de improbidade.

O juiz Luiz Gonzaga Filho, então substituto de 2º grau e revisor, e o desembargador Vicente de Paula Castro
acompanharam o voto do relator, também de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
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O desembargador Paulo Velten (relator) disse que a conduta de gestor que age dessa forma amolda-se
perfeitamente à norma do artigo 11 caput da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade), pois atenta não só contra a
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Notas da manhã

Homenagem

A deputada estadual Ana do Gás (PRB) esteve na noite do último sábado (5), na cidade de Raposa, para a festa
organizada pela também republicana Ociléia Fernandes, em alusão ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado na próxima terça-feira.

A festa na casa da pré - candidata à prefeitura da cidade reuniu centenas de famílias, com atrações culturais e
bandas locais. Em seu discurso, a deputada enalteceu o poder e a força da mulher. "Mesmo sendo um ambiente
predominantemente masculino, a mulher pode fazer a diferença na política e para isso tem que criar coragem,
encarar a luta e Ociléia tem esse perfil e Raposa terá a chance de constatar", afirmou a parlamentar.

Cemar

Após diversas reclamações apontando irregularidades no fornecimento de energia elétrica no município de
Joselândia, o Ministério Público do Maranhão realizou reunião, no dia 14 de outubro de 2015, concedendo prazo
à Companhia Energética do Maranhão (Cemar) para a resolução do problema. Em 29 de janeiro de 2016, a
empresa apresentou relatório, informando a instalação de uma nova rede elétrica na cidade, com 26
quilômetros de extensão.

De acordo com o promotor de justiça titular da Comarca de Joselândia, João Viana dos Passos Neto, toda a
cidade sofria com as frequentes oscilações e quedas de energia, por conta do desgaste e precariedade da rede.
Algumas das áreas mais atingidas pelo problema eram as ruas Elias Amaral Brito e Arthur Carvalho.

A questão foi solucionada dentro do prazo concedido pelo Ministério Público. A nova rede instalada interliga o
município de Joselândia à subestação da cidade de São José dos Basílios. Antes da reunião com a Cemar, a
Promotoria de Justiça da Comarca de Joselândia já tinha instaurado Inquérito Civil para apurar o problema.

Condenação

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em sessão nesta terça-feira (8), manteve
sentença da juíza da Comarca de Paço do Lumiar, Jaqueline Reis Caracas, pela condenação do ex-prefeito de
Paço do Lumiar, Gilberto Aroso, e do ex-presidente da Central de Licitação daquele município, Roberto Campos
Gomes.

A pena aplicada para cada um é de seis anos e três meses de reclusão, por crimes contra a Lei de Licitações. O
processo teve como relator o desembargador João Santana.

A 1ª Câmara Criminal do TJMA determinou também - a pedido do procurador de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau - a prisão de Gilberto Aroso e Roberto Campos Gomes, tendo em vista recente decisão do Supremo



Tribunal Federal (STF), que autorizou o início de cumprimento de pena de prisão após a confirmação da
sentença em julgamento colegiado.

Projetos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho (PCdoB) participou no Salão de Atos do
Palácio do Leões, da assinatura do termo de cooperação técnica com o Departamento Nacional de Obras contra
Secas (Dnocs), que prevê a parceria dos órgãos para a retomada do projeto de irrigação no "Tabuleiros de São
Bernardo," na região do Baixo Parnaíba. Os deputados Fábio Braga, Levi Pontes, Ricardo Rios, Paulo Neto e
Rafael Leitoa acompanharam o presidente.

O presidente Humberto Coutinho disse que com a retomada do projeto Tabuleiros de São Bernardo, o
Maranhão terá condições de produzir grande parte dos produtos que consomem, podendo até passar a exportar
parte de sua produção para estados vizinhos. Coutinho também elogiou a iniciativa do Governo do Estado de
reativar um projeto de tamanha importância para o desenvolvimento da agricultura familiar e da economia. " O
governador está sensível a este assunto que será de grande importância para que essas famílias possam
produzir e viver com dignidade".
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Filho de procurador e as dívidas

O filho do procurador do estado Francisco Jomar Câmara, Phelipe Câmara, tem deixado muita gente
enraivecida, em São Luís, quando o assunto é consideração ao próximo.

O motivo seria o não pagamento das dívidas contraídas com várias pessoas conhecidas na capital. Os valores
seriam altos e muitos pretendem entrar na Justiça para receber.

De acordo com o assessor da Assembleia Legislativa, Cláudio, a lista de credores de Phelipe Câmara é grande,
incluindo advogado Marcelo Everton, filho de desembargador Marcelino Everton. Além disso, empresários
conhecidos de São Luís.

Ao Blog, o assessor parlamentar afirmou que o filho do procurador pediu cartão de credito emprestado e nunca
pagou, confirme ficou combinado entre eles.
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Desembargador Cleones Cunha prestigia Encontro do Conselho dos TJs

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Carvalho Cunha, participou
nos últimos dias 3 e 4 de março, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), do 106º Encontro do
Conselho dos Tribunais de Justiça. Na solenidade de abertura, o presidente do Conselho, Des. Pedro Carlos
Bitencourt Marcondes (TJMG), que esteve presente na solenidade de posse da Mesa Diretora do TJMA, em
dezembro de 2015, ressaltou que este é o primeiro encontro sob sua presidência e lembrou que a participação é
pressuposto da democracia e implica diálogo, mobilização, representatividade.

"O Conselho faz com que nossa voz seja unificada, para que possamos mostrar nossos pleitos, nossas
dificuldades junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa é a finalidade: ter um discurso unificado dos
Tribunais de Justiça dos estados para com o órgão que dita as políticas públicas do Judiciário, que é o CNJ",
declarou.

Ele explicou que os principais desafios da justiça estadual, nos dias atuais, são a falta de recursos, o aumento
da demanda, a necessidade de contratação de mais pessoal (muito difícil em razão da queda de receita corrente
líquida em todos os estados e que impacta diretamente os tribunais) e procurar mecanismos para se fazer mais
com menos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
09/03/2016 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
Desembargador Cleones Cunha prestigia Encontro do Conselho dos TJs

Pag.: 8

Desembargador Cleones Cunha prestigia Encontro do Conselho dos
TJs
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Deputado Wellington parabeniza magistrados e membros do MP pela realização de Seminário de combate à corrupção
no MA

Após participar do seminário que discutiu sobre "Improbidade Administrativa e Crimes contra a Administração
Pública", o deputado estadual Wellington do Curso (PPS) parabeniza magistrados e membros do Ministério
Público do Maranhão pelo debate que teve por finalidade o combate à corrupção.O evento aconteceu na
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) e foi organizado pelo movimento "Maranhão contra a
Corrupção" composto por Promotores de Justiça, Juízes e membro do Ministério Público de Contas. Iniciou na
quarta-feira (2) e se estendeu até à noite de ontem (4).Para o deputado Wellington, a atitude dos magistrados e
membros do Ministério Público revela que a corrupção pode sim ter um fim, desde que todos sejam punidos
pelos atos praticados, independente da função que desempenhem."Temos aqui um amplo debate sobre um
assunto pertinente e relevante para a sociedade e para a cidadania. Infelizmente, a corrupção está em níveis
tão altos que, para alguns, se tornou algo banal em nossa sociedade. Apesar disso, não podemos considerá-la
algo normal. Por acreditar nisso, diariamente solicito, na Assembleia Legislativa, a transparência nas ações do
Estado, enquanto Legislativo, Executivo e Judiciário. É preciso que se tenha consciência de que ao desviar
recurso, por exemplo, se está destruindo o futuro de milhares de crianças que estão sem ter onde estudar por
falta de recursos. Com o desvio de recurso, muitas são as pessoas que morrem em hospitais públicos por
omissão do Estado. Para combatermos isso, torna-se necessária a prática de atos que privilegiem valores morais
e éticos, transparência e a prestação de contas. Por isso, parabenizo os Juízes, Promotores Justiça e membros
do Ministério Público de Contas que direcionaram atenção ao tema e deixo o meu apelo ao Judiciário para que
permaneçam punindo aqueles que cometam tais atos. Só assim, combateremos as mazelas sociais, dentre elas a
miséria e a desigualdade social e, então, concederemos aquilo que é devido a todo cidadão: o respeito",
afirmou.De acordo com o movimento "Maranhão contra a Corrupção", o seminário foi uma atividade
preparatória para o Mutirão Contra a Corrupção que acontecerá entre os dias 7 e 18 de março que dará
encaminhamento às ações de improbidade administrativa envolvendo gestores e ex-gestores públicos do
Maranhão.
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Em Santa Inês, povo vai às ruas contra volta de Ribamar Alves

Manifestantes percorreram principais ruas e avenida de Santa Inês com mensagens de repúdio à volta de
Ribamar Alves ao cargoCentenas de cidadãos foram às ruas de Santa Inês para protestar contra o retorno do
prefeito Ribamar Alves (PSB) ao cargo de prefeito. Depois de 28 dias preso sob a acusação de ter estuprado
uma jovem de 18 anos, Alves foi reconduzido ao comando administrativo do município por decisão liminar do
juiz plantonista Alessandro Bandeira Figueiredo.Empunhando faixas e cartazes e com o suporte de um carro de
som, os manifestantes, ligados ao movimento "Unidos por Santa Inês", saíram em passeata para externar todo o
seu descontentamento com a volta do prefeito ao cargo.Manifestação reuniu centenas de cidadãos, que
defendem a cassação do prefeito de Santa InêsFrases como "Fora, Ribamar" e "Não ao afastamento, sim à
cassação" deram o tom ao cortejo, que percorreu as principais ruas e avenidas da sede de Santa Inês.
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Juíza Ana Cristina de Araujo é titularizada na 2ª Vara Criminal de Ribamar

A juíza auxiliar de entrância final, Ana Cristina Ferreira Gomes de Araujo, tomou posse na 2ª Vara Criminal do
Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha de São Luís.A magistrada foi empossada pela
presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Maria das Graças Duarte
Mendes, vice-presidente da Corte, nessa segunda-feira (7), na presença do juiz auxiliar da Presidência, Julio
Praseres, da diretora-geral do TJMA, Isabella Lago, e familiares."Pretendo continuar atuando com o mesmo 
empenho e responsabilidade. Minha meta é que o jurisdicionado tenha satisfação no seu atendimento", afirmou
a juíza. A desembargadora Maria das Graças desejou sucesso à magistrada no novo desafio 
profissional.CARREIRA - A juíza Ana Cristina de Araujo ingressou na magistratura em 1998 na comarca de
Riachão. Passou pelas comarcas de Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Itapecuru Mirim, São Luís, atuando
nos últimos quatro anos como juíza auxiliar na comarca de São José de Ribamar até a sua titularização.
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TJMA mantém condenação de ex-prefeito de Paço do Lumiar

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em sessão nesta terça-feira (8), manteve
sentença da juíza da Comarca de Paço do Lumiar, Jaqueline Reis Caracas, pela condenação do ex-prefeito de
Paço do Lumiar, Gilberto Aroso, e do ex-presidente da Central de Licitação daquele município, Roberto Campos
Gomes.

A pena aplicada para cada um é de seis anos e três meses de reclusão, por crimes contra a Lei de Licitações. O
processo teve como relator o desembargador João Santana.

A 1ª Câmara Criminal do TJMA determinou também - a pedido do procurador de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau - a prisão de Gilberto Aroso e Roberto Campos Gomes, tendo em vista recente decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), que autorizou o início de cumprimento de pena de prisão após a confirmação da
sentença em julgamento colegiado.

Aroso e Campos foram denunciados pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) por fraude na montagem de
licitações. De acordo com o órgão ministerial, para conferir aparência de regularidade aos processos licitatórios,
era providenciada a inclusão fraudulenta dos avisos de licitação apenas na versão eletrônica do Diário Oficial
com datas retroativas.

Em seu voto, o desembargador João Santana afirmou que ficou comprovada a materialidade delitiva do fato de
que o ex-prefeito e o ex-gestor público terem contribuído, de forma decisiva, para frustrar a legalidade de
processos licitatórios.

O desembargado Raimundo Melo - revisor do processo - acompanhou o voto do relator e ressaltou não haver
qualquer dúvida de que a publicação dos avisos de licitação do Município de Paço do Lumiar não ocorreu de
forma ampla, correta e transparente, não constando na versão impressa do Diário Oficial e, tampouco, na
versão disponível na internet, por ocasião da perícia técnica feita pela Polícia Federal.

O entendimento do relator do processo foi seguido, também, pelo desembargador José Luiz Almeida, membro
do colegiado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
09/03/2016 - BLOG GILBERTO LEDA 
NEUTRA
Alto Alegre do Pindaré: o desespero dos advogados do vice-prefeito

Pag.: 13

Alto Alegre do Pindaré: o desespero dos advogados do vice-prefeito

A mais nova cassação do prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Atenir Botelho, levou de volta ao comando do
município o vice-prefeito, Francisco Gomes, o Edesio.E, mais uma vez, repetem-se condutas heterodoxas (para
dizer o mínimo) dele e de seus advogados

Na última vez em que Edésio assumiu a Prefeitura, em 2014, os advogados dele fizeram a festa e ainda
deixaram o vice-prefeito em maus lençóis, sem conseguir prestar contas corretamente de tudo o que foi gasto
no período.

O mesmo grupo voltou à carga agora.

Como aconteceu em 2014, quando Edesio conseguiu sacar quase R$ 2 milhões dos cofres públicos, o objetivo
agora parece ser um novo saque das contas municipais.

Atenir foi afastado na quarta-feira (24), numa controversa decisão monocrática. A partir de então, os advogados
que rodeiam e vasculham o TJ entraram em ação, fecharam novo acordo com Edésio garantindo mais alguns
dias "daqueles" na prefeitura.

Por isso, entraram em desespero diante da possibilidade de o prefeito de fato conseguir voltar antes do previsto
ao cargo.

A primeira prova disso foi uma publicação em alguns meios de comunicação, dando conta de que o prefeito
eleito estaria "comemorando antecipadamente uma possível volta". O objetivo, como já se sabe, é constranger o
TJ e os desembargadores que porventura sejam escalados para julgar o caso - nesse caso especifico, o
desembargador Ricardo Duailibe, que já reagiu contra a tentativa de influência em suas decisões.

O pedido de Atenir não chegou a ser julgado no plantão e em seguida foi redistribuído a outro desembargador.

Mesmo assim, a turma de Edesio segue tentando criar embaraços à Justiça: dessa vez entraram com uma ação
de exceção e suspeição contra o desembargador substituto Luiz Gonzaga e uma enxurrada de petições tentando
habilitar o município nos autos, pedidos de carga do processo e outros. Com o término da vigência de Luiz
Gonzaga como desembargador substituto, este não pôde apreciar nem julgar o pedido de Atenir, então houve
uma nova redistribuirão, dessa vez ficando sob responsabilidade da desembargadora Nelma Sarney. 

Não satisfeitos, os advogados de Edésio comunicaram à desembargadora Nelma que o processo tem um Pedido
de Exceção e Suspeição.

Diante de uma possível investida dos advogados de Atenir no plantão desse final de semana, os representantes
de Edesio reagiram e protocolaram uma nova ação de exceção e suspeição, desta feita contra o desembargador
José Jorge Figueiredo, novamente alegando que Atenir está "causando tumulto na cidade, reunindo lideranças,
comemorando antecipadamente uma possível decisão no Plantão".

Mais uma vez, o objetivo é claro: constranger o julgador.

Estanho notar que essa mais recente investida ocorre num momento em que os advogados de Atenir sequer
fizeram pedido algum ao plantonista do TJ, o que em tese inviabiliza qualquer exceção ou suspeição contra o
desembargador.



Desta forma fica claro que o que Edesio e seus advogados querem é protelar qualquer julgamento, para
garantir ao vice-prefeito o máximo de tempo possível à frente do Executivo, com que fim não se sabe.

No meio dessa disputa - por dinheiro e por poder - quem sofre mesmo é a população de Alto Alegre.

A cidade está há 8 dias sem aulas, sem médicos, sem comida no hospital, sem ambulância, sem limpeza pública,
tudo parado.

Enquanto o "jogo" acontece nos bastidores...
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NOTINHAS DA TARDE

Prisão

O procurador Eduardo Nicolau, do Ministério Público do Maranhão, confirmou ao Blog do Gilberto Léda que
já foi emitido um mandado de prisão para o ex-prefeito de Paço do Lumiar Gilberto Aroso (PMDB).

Ele foi condenado ontem (8), pela 1ª Câmara Criminal do TJ, por fraude em licitações. A pena é de seis anos e
três meses de reclusão.

Como o STF agora entende que os condenados em processos criminais devem começar a cumprir pena logo
após a sentença de 2º grau, o procurador pediu a prisão imediata do peemedebista. O mandado foi assinado
pelo desembargador Raimundo Melo.

Apoio

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manifestaram solidariedade ao juiz Alessandro
Bandeira Figueiredo, titular do Juizado Especial de Santa Inês, diante de supostas agressões que ele vem
sofrendo em redes sociais por sua decisão, em plantão judicial, que determinou o retorno do prefeito da cidade,
Ribamar Alves, ao cargo.

?É inadmissível que o magistrado seja atacado e agredido pessoalmente no exercício de suas funções
jurisdicionais. Qualquer pessoa que tenha seus direitos violados ou esteja descontente com alguma decisão
judicial deve recorrer à Justiça, por vias legais?, frisou o presidente do TJ, desembargador Cleones Cunha.
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Deputado parabeniza magistrados e MP após seminário de combate à corrupção

 

Após participar do seminário que discutiu sobre "Improbidade Administrativa e Crimes contra a Administração
Pública", o deputado estadual Wellington do Curso (PPS) parabenizou magistrados e membros do Ministério
Público do Maranhão pelo debate que teve por finalidade o combate à corrupção.O evento aconteceu na
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) e foi organizado pelo movimento "Maranhão contra a
Corrupção" composto por Promotores de Justiça, Juízes e membro do Ministério Público de Contas. Iniciou na
quarta-feira (2) e se estendeu até à noite de ontem (4). 

Para o deputado Wellington, a atitude dos magistrados e membros do Ministério Público revela que a corrupção
pode sim ter um fim, desde que todos sejam punidos pelos atos praticados, independente da função que
desempenhem.

"Temos aqui um amplo debate sobre um assunto pertinente e relevante para a sociedade e para a cidadania.
Infelizmente, a corrupção está em níveis tão altos que, para alguns, se tornou algo banal em nossa sociedade.
Apesar disso, não podemos considerá-la algo normal. Por acreditar nisso, diariamente solicito, na Assembleia
Legislativa, a transparência nas ações do Estado, enquanto Legislativo, Executivo e Judiciário. É preciso que se
tenha consciência de que ao desviar recurso, por exemplo, se está destruindo o futuro de milhares de crianças
que estão sem ter onde estudar por falta de recursos. Com o desvio de recurso, muitas são as pessoas que
morrem em hospitais públicos por omissão do Estado. Para combatermos isso, torna-se necessária a prática de
atos que privilegiem valores morais e éticos, transparência e a prestação de contas. Por isso, parabenizo os
Juízes, Promotores Justiça e membros do Ministério Público de Contas que direcionaram atenção ao tema e
deixo o meu apelo ao Judiciário para que permaneçam punindo aqueles que cometam tais atos. Só assim,
combateremos as mazelas sociais, dentre elas a miséria e a desigualdade social e, então, concederemos aquilo
que é devido a todo cidadão: o respeito!", afirmou o deputado Wellington.

De acordo com o movimento "Maranhão contra a Corrupção", o seminário foi uma atividade preparatória para o
Mutirão Contra a Corrupção que acontecerá entre os dias 7 e 18 de março que dará encaminhamento às ações
de improbidade administrativa envolvendo gestores e ex-gestores públicos do Maranhão.
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Justiça determina retorno de Ribamar Alves à Prefeitura de Santa Inês

  O juiz Alessandro Figueiredo, da Comarca de Santa Inês, determinou hoje (7) o retorno do prefeito Ribamar
Alves (PSB) ao cargo.

Alves estava afastado por decisão do próprio magistrado, em virtude da sua prisão, em 29 de janeiro, sob
acusação de estupro.

Livre há duas semanas, o socialista não tem, segundo Figueiredo, nenhum impedimento para voltar ao comando
do Executivo.
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TJ inicia pagamento de precatórios do Município de São Luís

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) iniciou nessa quinta-feira (3) o pagamento dos credoreas de
precatórios do Município de São Luís, cujo valor total corresponde a R$ 6,9 milhões.

Com a liberação, serão quitados os precatórios até 2013, na ordem de R$ 6.508.264,00, além do valor de R$
21.379,27 - referente às dívidas do Instituto de Previdência e Assistência do Município (IPAM) -, e da quantia de
R$ 391.081,01, relativa aos preferenciais, que contempla idosos e portadores de doenças graves, conforme
previsto no artigo 15 da Resolução nº115/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"Noticiar o pagamento de precatórios é sempre motivo de alegria: primeiro, porque representa a satisfação da
prestação jurisdicional, isto é, a concretização do direito assegurado ao credor através da decisão judicial; e
segundo, porque tal providência atende ao anseio daquele cidadão que se vê espoliado pelo poder público e que
recorre do Judiciário à espera de uma resposta, uma reparação, do prejuízo causado", afirma o juiz coordenador
de Precatórios do TJMA, Nilo Ribeiro Filho.

O juiz ressalta que a Coordenadoria de Precatórios não entra em contato com os credores por telefone.
"Gostaríamos de deixar claro que não há qualquer contato por telefone. Recebemos informações de que
estariam ligando para credores, cobrando inclusive, valores antecipadamente como condição para pagamento.
Isso é um tipo de golpe que, quando informado, temos repassado às autoridades policiais", completa Nilo
Ribeiro. Quanto às despesas para recebimento do precatório, o único valor a ser pago é de R$74,10, referente
ao selo que é emitido pela Coordenadoria, e pode ser pago em qualquer agência bancária. A comunicação de
recebimento de precatórios é sempre oficial e através dos advogados, como qualquer outra notificação judicial.

Estado

Está previsto para iniciar, em abril deste ano, o pagamento de 303 precatórios preferenciais do Governo do
Estado, cuja lista foi divulgada em dezembro de 2015. O valor é de R$14.148.976,00.

Uma próxima relação de credores do Estado que tiveram seus pedidos de prioridade deferidos - incluindo 2016 -
já está em fase de conclusão para ser divulgada durante o mês de março, no Portal do Tribunal de Justiça do
Maranhão.
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Justiça mantém júri popular para acusados da morte do advogado
Brunno Matos

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a sentença da juíza da 2ª Vara do
Tribunal do Júri de São Luís, Samira Barros Heluy, para que Carlos Humberto Marão Filho, Diego Henrique
Marão Polary e João Nascimento Gomes - acusados de envolvimento na morte do advogado Brunno Matos
Soares e de tentativa de homicídio contra Alexandre Matos e Kelvin Chiang - sejam submetidos a julgamento
pelo Tribunal do Júri. O fato ocorreu no dia 10 de outubro de 2014, no bairro do Olho d'Água, em São Luís. Na
decisão, o colegiado seguiu entendimento do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.

Carlos Humberto Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos.
O vigilante João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de
homicídio contra Kelvin Kim Chiang. Já Diego Henrique Marão Polary, pela suposta prática de crime de
homicídio de Brunno Matos e tentativa de homicídio contra Alexandre Matos, que é irmão de Brunno.

Em recurso interposto junto ao TJMA, a defesa de Marão Filho pediu a sua absolvição alegando não haver
provas suficientes para a sua pronúncia, e que sua conduta resumiu-se apenas à troca de socos com a vítima.
No caso de Diego Polary, a sustentação foi pelo impronunciamento, com o argumento de que ele não participou
da briga generalizada e que a acusação ocorreu devido a depoimentos contraditórios. A defesa de José Gomes,
por sua vez, pediu a absolvição ou impronúncia, uma vez que o acusado teria sido golpeado por uma das vítimas.

O desembargador Joaquim Figueiredo (relator) considerou inviável o pedido de Polary para nulidade da
denúncia por ausência de individualização de sua conduta, destacando que a peça acusatória se adequa aos
requisitos do artigo 41 da Lei Adjetiva Penal, ao expor o fato criminoso com todas as circunstâncias - a
qualificação de todos os acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas. Ressaltou também a existência
da materialidade, a partir do exame cadavérico e dos laudos de lesão corporal.

De acordo com o magistrado, diante da dinâmica dos acontecimentos, não se observa qualquer hipótese de
absolvição sumária de Carlos Marão Filho, Diego Polary e João Nascimento Gomes, nem de desclassificação da
conduta por lesão corporal.

Apontou a materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados nos interrogatórios dos próprios réus e
em depoimentos de testemunhas e de vítimas. Para o desembargador, os indícios são suficientes para
encaminhar o caso ao julgamento popular, acrescentando que pronunciar é exercer juízo declaratório e não
condenatório.
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TJMA confirma Júri Popular para acusados da morte do advogado Brunno Matos

Carlos Humberto Marão Filho, Diego Henrique MarãoPolary e João Nascimento GomesA 3ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça doMaranhão (TJMA) manteve sentença da juíza da 2ª Vara do Tribunal do Júri de SãoLuís,
Samira Barros Heluy, para que Carlos Humberto Marão Filho, Diego HenriqueMarão Polary e João Nascimento
Gomes - acusados de envolvimento na morte doadvogado Brunno Matos Soares e de tentativa de homicídio
contra Alexandre Matose Kelvin Chiang - sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, conformeprevê
os artigos 121 e 69 do Código de Processo Penal (CPP). O fato ocorreu nodia 10 de outubro de 2014, no bairro
do Olho d'Água, em São Luís. Na decisão, ocolegiado seguiu entendimento do desembargador Joaquim
Figueiredo, relator doprocesso.Carlos Humberto Marão Filho foi pronunciado pelasuposta participação na
morte do advogado Brunno Matos. O vigilante João JoséNascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio
do advogado e tentativa dehomicídio contra Kelvin Kim Chiang. Já Diego Henrique Marão Polary, pelasuposta
prática de crime de homicídio de Brunno Matos e tentativa de homicídiocontra Alexandre Matos, que é irmão de
Brunno.Em recurso interposto junto ao TJMA, a defesa deMarão Filho pediu a sua absolvição alegando não
haver provas suficientes para asua pronúncia, e que sua conduta resumiu-se apenas à troca de socos com
avítima. No caso de Diego Polary, a sustentação foi pelo impronunciamento, com oargumento de que ele não
participou da briga generalizada e que a acusação ocorreudevido a depoimentos contraditórios. A defesa de
José Gomes, por sua vez, pediua absolvição ou impronúncia, uma vez que o acusado teria sido golpeado por
umadas vítimas.O desembargador Joaquim Figueiredo (relator)considerou inviável o pedido de Polary para
nulidade da denúncia por ausênciade individualização de sua conduta, destacando que a peça acusatória se
adequaaos requisitos do artigo 41 da Lei Adjetiva Penal, ao expor o fato criminosocom todas as circunstâncias -
a qualificação de todos os acusados, aclassificação do crime e rol de testemunhas. Ressaltou também a
existência damaterialidade, a partir do exame cadavérico e dos laudos de lesão corporal.De acordo com o
magistrado, diante da dinâmica dosacontecimentos, não se observa qualquer hipótese de absolvição sumária
deCarlos Marão Filho, Diego Polary e João Nascimento Gomes, nem dedesclassificação da conduta por lesão
corporal.
Apontou a materialidade delitiva e indícios deautoria, consubstanciados nos interrogatórios dos próprios réus e
emdepoimentos de testemunhas e de vítimas. Para o desembargador, os indícios sãosuficientes para
encaminhar o caso ao julgamento popular, acrescentando quepronunciar é exercer juízo declaratório e não
condenatório.
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Ribamar Alves de volta ao cargo?

O juiz Alessandro Bandeira Figueiredo, do plantão da Comarca de Santa Inês, acolheu no último domingo
(06/03) o Pedido de Liminar contra o vice-prefeito de Santa Inês, Ednaldo Alves Lima (o Dino do PT), e
determinou a imediata recondução de Ribamar Alves ao cargo de prefeito daquele Município. Ele estava
afastado do cargo desde o dia 17 do mês passado.

Na concessão de medida de liminar, divulgada nesta segunda-feira, 7, o juiz Alessandro Figueiredo estabelece o
prazo de 24 horas para que Ribamar Alves assuma o Executivo Municipal de Santa Inês e autoriza o uso de
força policial, caso seja necessário.

Ribamar Alves estará reassumindo o cargo e terá trabalho redobrado nestes dias, já que a cidade está um caos
em todos os setores, principalmente limpeza pública, serviços de atendimento de saúde, entre outros.
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Ex-prefeito de Paço do Lumiar Gilberto Aroso é condenado a seis
anos de cadeia

 Do blog do Minard 
Gilberto Aroso: adeus candidatura!

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em sessão nesta terça-feira (8), manteve
sentença da juíza da Comarca de Paço do Lumiar, Jaqueline Reis Caracas, pela condenação do ex-prefeito de
Paço do Lumiar, Gilberto Aroso, e do ex-presidente da Central de Licitação daquele município, Roberto Campos
Gomes.

A pena aplicada para cada um é de seis anos e três meses de reclusão, por crimes contra a Lei de Licitações. O
processo teve como relator o desembargador João Santana.

A 1ª Câmara Criminal do TJMA determinou também - a pedido do procurador de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau - a prisão de Gilberto Aroso e Roberto Campos Gomes, tendo em vista recente decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), que autorizou o início de cumprimento de pena de prisão após a confirmação da
sentença em julgamento colegiado.

Aroso e Campos foram denunciados pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) por fraude na montagem de
licitações. De acordo com o órgão ministerial, para conferir aparência de regularidade aos processos licitatórios,
era providenciada a inclusão fraudulenta dos avisos de licitação apenas na versão eletrônica do Diário Oficial
com datas retroativas.

Em seu voto, o desembargador João Santana afirmou que ficou comprovada a materialidade delitiva do fato de
que o ex-prefeito e o ex-gestor público terem contribuído, de forma decisiva, para frustrar a legalidade de
processos licitatórios.

O desembargado Raimundo Melo - revisor do processo - acompanhou o voto do relator e ressaltou não haver
qualquer dúvida de que a publicação dos avisos de licitação do Município de Paço do Lumiar não ocorreu de
forma ampla, correta e transparente, não constando na versão impressa do Diário Oficial e, tampouco, na
versão disponível na internet, por ocasião da perícia técnica feita pela Polícia Federal.

O entendimento do relator do processo foi seguido, também, pelo desembargador José Luiz Almeida, membro
do colegiado
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TJMA mantém condenação de ex-prefeito de Paço do Lumiar,
Gilberto Aroso

O processo teve como relator o desembargador João Santana|

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), em sessão nesta terça-feira (8),
manteve sentença da juíza da Comarca de Paço do Lumiar, Jaqueline Reis Caracas, pela condenação do
ex-prefeito de Paço do Lumiar, Gilberto Aroso, e do ex-presidente da Central de Licitação daquele município,
Roberto Campos Gomes.

A pena aplicada para cada um é de seis anos e três meses de reclusão, por crimes contra a Lei de Licitações. O
processo teve como relator o desembargador João Santana.

A 1ª Câmara Criminal do TJMA determinou também - a pedido do procurador de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau - a prisão de Gilberto Aroso e Roberto Campos Gomes, tendo em vista recente decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), que autorizou o início de cumprimento de pena de prisão após a confirmação da
sentença em julgamento colegiado.

Aroso e Campos foram denunciados pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) por fraude na montagem de
licitações. De acordo com o órgão ministerial, para conferir aparência de regularidade aos processos licitatórios,
era providenciada a inclusão fraudulenta dos avisos de licitação apenas na versão eletrônica do Diário Oficial
com datas retroativas.

Em seu voto, o desembargador João Santana afirmou que ficou comprovada a materialidade delitiva do fato de
que o ex-prefeito e o ex-gestor público terem contribuído, de forma decisiva, para frustrar a legalidade de
processos licitatórios.

O desembargado Raimundo Melo - revisor do processo - acompanhou o voto do relator e ressaltou não haver
qualquer dúvida de que a publicação dos avisos de licitação do Município de Paço do Lumiar não ocorreu de
forma ampla, correta e transparente, não constando na versão impressa do Diário Oficial e, tampouco, na
versão disponível na internet, por ocasião da perícia técnica feita pela Polícia Federal.

O entendimento do relator do processo foi seguido, também, pelo desembargador José Luiz Almeida, membro
do colegiado.
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Josemar consolida-se em Paço com condenação de Gilberto Arôso...

Revés de Arôso favoreceu Josemar a se consolidar contra um Dutra antipatizado em Paço do Lumiar?|

Condenação pelo Tribunal de Justiça tira do páreo o ex-prefeito do PMDB, e fortalece projeto de reeleição do
prefeito tucano Josemar Sobreiro, que fica praticamente sem adversário consistente

 

O prefeito de Paço do Lumiar, Josemar Sobreiro (PSDB), praticamente consolidou seu projeto de reeleição no
município.

Embalado pela recuperação da gestão nos últimos meses, Professor Josemar viu ontem o Tribunal de Justiça
manter a condenação de seis anos de reclusão contra o ex-prefeito Gilberto Arôso (PMDB).

Pela Lei Eleitoral, qualquer condenação nas instâncias de 2º Grau da Justiça tira do páreo os pretensos
candidatos.

Arôso era o único adversário que estabelecia certa disputa com Josemar.

Até agora, nem o ex-deputado Domingos Dutra (PCdoB), nem o empresário Caetano Jorge (PV), conseguiram
mostrar a que vieram na disputa em Paço do Lumiar, apesar das estruturas que se dispõem a apoiá-lo.

Consolidado pela entrada no PSDB e fortalecido pelo apoio do PDT, Josemar deve conquistar os eventuais
eleitores de Gilberto Arôso, tradicionalmente antipáticos a figuras como ad e Dutra e ainda pouco afeitos a
novatos como Caetano.

Fora do páreo em Paço do Lumiar, Gilberto Arôso ainda tem outro problema a resolver.

Por decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer condenado em nível de segunda instância no Brasil é
obrigado, automaticamente, a iniciar o cumprimento da pena, o que é o seu caso.

mas esta é uma outra história...
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Deputado enaltece iniciativa de magistrados e membros do MP por seminário de combate à corrupção 

 

Após participar do seminário que discutiu sobre "Improbidade Administrativa e Crimes contra a Administração
Pública", o deputado estadual Wellington do Curso (PPS) parabenizou magistrados e membros do Ministério
Público do Maranhão pelo debate que teve por finalidade o combate à corrupção.O evento aconteceu na
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) e foi organizado pelo movimento "Maranhão contra a
Corrupção" composto por Promotores de Justiça, Juízes e membro do Ministério Público de Contas. Iniciou na
quarta-feira (2) e se estendeu até à noite de ontem (4). 

Para o deputado Wellington, a atitude dos magistrados e membros do Ministério Público revela que a corrupção
pode sim ter um fim, desde que todos sejam punidos pelos atos praticados, independente da função que
desempenhem.

"Temos aqui um amplo debate sobre um assunto pertinente e relevante para a sociedade e para a cidadania.
Infelizmente, a corrupção está em níveis tão altos que, para alguns, se tornou algo banal em nossa sociedade.
Apesar disso, não podemos considerá-la algo normal. Por acreditar nisso, diariamente solicito, na Assembleia
Legislativa, a transparência nas ações do Estado, enquanto Legislativo, Executivo e Judiciário. É preciso que se
tenha consciência de que ao desviar recurso, por exemplo, se está destruindo o futuro de milhares de crianças
que estão sem ter onde estudar por falta de recursos. Com o desvio de recurso, muitas são as pessoas que
morrem em hospitais públicos por omissão do Estado. Para combatermos isso, torna-se necessária a prática de
atos que privilegiem valores morais e éticos, transparência e a prestação de contas. Por isso, parabenizo os
Juízes, Promotores Justiça e membros do Ministério Público de Contas que direcionaram atenção ao tema e
deixo o meu apelo ao Judiciário para que permaneçam punindo aqueles que cometam tais atos. Só assim,
combateremos as mazelas sociais, dentre elas a miséria e a desigualdade social e, então, concederemos aquilo
que é devido a todo cidadão: o respeito!", afirmou o deputado Wellington.

De acordo com o movimento "Maranhão contra a Corrupção", o seminário foi uma atividade preparatória para o
Mutirão Contra a Corrupção que acontecerá entre os dias 7 e 18 de março que dará encaminhamento às ações
de improbidade administrativa envolvendo gestores e ex-gestores públicos do Maranhão.
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Ribamar Alves volta para a Prefeitura de Santa Inês após decisão judicial

Ribamar Alves terá prazo de 24 horas para voltar a Prefeitura de Santa Inês.
Ele ficou afastado da Prefeitura de Santa Inês desde o dia 17 de fevereiro.

O juiz Alessandro Figueiredo, responsável pelo Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Inês,
determinou nesta segunda-feira (7) o retorno imediato do prefeito afastado de Santa Inês, Ribamar Alves (PSB),
ao cargo.

A decisão em 1ª Instância também suspende o pedido do prefeito em exercício, Ednaldo Alves Lima, de
permanecer à frente da gestão municipal. O juiz entendeu que a permanência dele no cargo de prefeito é ilegal
e abusiva.

O magistrado também autorizou o uso de força policial caso seja necessário para o cumprimento da decisão.
Alves deverá voltar à função em um prazo de até 24 horas.

Pedido negado

No dia 28 de fevereiro o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) havia negado o pedido da defesa do prefeito
Ribamar Alves para que ele reassumisse o cargo. Alves ficou afastado da Prefeitura de Santa Inês desde o dia
17 de fevereiro.
Na ocasião, o desembargador Ricardo Dualibe não encontrou motivos para acatar ao Mandado de Segurança
ajuizado pela defesa de Alves.
No Mandado de Segurança a defesa de Ribamar Alves pedia a suspensão da decisão de afastá-lo do cargo,
alegando que a mesma teria desrespeitado o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.

Ribamar Alves foi preso em flagrante no dia 29 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 18 anos que
vendia livros na cidade. No dia 25 de fevereiro, o TJ-MA concedeu o relaxamento da pena ao prefeito. Ele foi
solto no mesmo dia.

Entenda o caso
 
O prefeito Ribamar Alves ficou preso preventivamente durante 27 dias no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
em São Luís. Ele foi preso em flagrante no dia 29 de janeiro pelo estupro de uma jovem paranaense missionária
da Igreja Adventista, de 18 anos. O crime teria ocorrido na noite anterior em um motel de Santa Inês.
Após a prisão em flagrante, Alves teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Maranhão. O Ministério
Público do Estado ofereceu denúncia contra o prefeito no dia 15 de fevereiro. Na ação, a procuradora-geral de
Justiça, Regina Lúcia de Almeida Rocha, afirma que a relação aconteceu "mediante uso de violência e coação
moral".
O Ministério Público argumenta que o exame de corpo de delito indicou que a relação foi forçada, assim como a
inspeção feita no vestuário dela. "Há nos autos elementos suficientes que comprovam a materialidade do crime
tipificado no artigo 213 do Código Penal", afirmou, na Denúncia, a procuradora-geral de justiça, Regina Rocha.
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Justiça condena ex-prefeito de Alto Alegre do Pindaré por improbidade

Ozéas Azevedo Machado deixou de prestar contas de recursos recebidos.
Ex-prefeito firmou convênio com o Ministério da Saúde durante a sua gestão.

A Justiça do Maranhão (TJ-MA) decidiu manter a condenação de Ozéas Azevedo Machado, ex-prefeito de Alto
Alegre do Pindaré, a 219 km de São Luís, por ato de improbidade administrativa.
Segundo o desembargador Paulo Velten, relator do processo, a condenação do ex-gestor foi motivada por ele
ter deixado de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio firmado com o Ministério da Saúde.
De acordo com o magistrado, o ex-prefeito do município maranhense deixou de prestar contas durante a sua
administração pública, caracterizando dessa maneira a prática de ato de improbidade.
Em sua fala o desembargador concluiu que a “lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei n.
8.429/92 não exige dolo específico na conduta do agente nem prova da lesão ao erário. Basta a vontade de
praticar o ato descrito na norma para ficar configurado o ato de improbidade”.
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Justiça condena ex-prefeito do MA por crimes contra a Lei de Licitações

Gilberto Aroso é ex-prefeito do município de Paço do Lumiar.
Ele foi condenado a pena seis anos e três meses de reclusão.

Ex-prefeito de Paço do Lumiar (MA) Gilberto Aroso (Foto: Reprodução/TV Mirante)
(Foto: Reprodução/TV Mirante)

A Justiça do Maranhão (TJ-MA) manteve a condenação de Gilberto Aroso, ex-prefeito de Paço do Lumiar, a 26
km de São Luís, por crimes contra a Lei de Licitações.
De acordo com a sentença, que ainda condenou o ex-presidente da Central de Licitação do município, Roberto
Campos Gomes, a pena para cada um deles é de seis anos e três meses de reclusão.
A decisão foi baseada na denúncia do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), que afirma que Aroso e
Campos participaram de fraudes na montagem de licitações. Segundo o órgão ministerial, para conferir
aparência de regularidade aos processos licitatórios os avisos de licitação era visualizados apenas na versão
eletrônica do Diário Oficial com datas retroativas.
O desembargador Raimundo Melo, revisor do processo, pontuou que os avisos de licitação não correram de
maneira ampla, correta e transparente, o que facilitou o trabalho realizado pela a perícia técnica da Polícia
Federal nas versões impressas e online.
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TJ mantém decisão que leva a júri acusados no caso Brunno Matos

Marão Filho, João Gomes e Diego Polary haviam recorrido ao TJ-MA.
Decisão é da 3ª Câmara Criminal; ainda não há data para os julgamentos.

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) manteve sentença da juíza da 2ª Vara do
Tribunal do Júri de São Luís, Samira Barros Heluy, para que Carlos Humberto Marão Filho, Diego Henrique
Marão Polary e João Nascimento Gomes – acusados de envolvimento na morte do advogado Brunno Matos
Soares e de tentativa de homicídio contra Alexandre Matos e Kelvin Chiang – sejam submetidos a julgamento
pelo Tribunal do Júri, conforme prevê os artigos 121 e 69 do Código de Processo Penal (CPP). Ainda não há data
definida para os julgamentos.

O crime aconteceu no dia 10 de outubro de 2014, no bairro do Olho d'Água, em São Luís. Na decisão, o
colegiado seguiu entendimento do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.
Carlos Humberto Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos.
O vigilante João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de
homicídio contra Kelvin Kim Chiang. Já Diego Henrique Marão Polary, pela suposta prática de crime de
homicídio de Brunno Matos e tentativa de homicídio contra Alexandre Matos, que é irmão de Brunno.
Em recurso, a defesa de Marão Filho pediu a sua absolvição alegando não haver provas suficientes para a sua
pronúncia, e que sua conduta resumiu-se apenas à troca de socos com a vítima. No caso de Diego Polary, a
sustentação foi pelo impronunciamento, com o argumento de que ele não participou da briga generalizada e
que a acusação ocorreu devido a depoimentos contraditórios. A defesa de José Gomes, por sua vez, pediu a
absolvição ou impronúncia, uma vez que o acusado teria sido golpeado por uma das vítimas.
O desembargador Joaquim Figueiredo (relator) considerou inviável o pedido de Polary para nulidade da
denúncia por ausência de individualização de sua conduta, destacando que a peça acusatória se adequa aos
requisitos do artigo 41 da Lei Adjetiva Penal, ao expor o fato criminoso com todas as circunstâncias – a
qualificação de todos os acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas. Ressaltou também a existência
da materialidade, a partir do exame cadavérico e dos laudos de lesão corporal.
De acordo com o magistrado, diante da dinâmica dos acontecimentos, não se observa qualquer hipótese de
absolvição sumária de Carlos Marão Filho, Diego Polary e João Nascimento Gomes, nem de desclassificação da
conduta por lesão corporal.
Apontou a materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados nos interrogatórios dos próprios réus e
em depoimentos de testemunhas e de vítimas. Para o desembargador, os indícios são suficientes para
encaminhar o caso ao julgamento popular, acrescentando que pronunciar é exercer juízo declaratório e não
condenatório.
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Maior nº de casos de violência contra a mulher no MA é do tipo psicológica

Principais agressores são ex-companheiros, diz levantamento.
Números fazem parte de pesquisa divulgada nesta terça (8) pela Justiça.
Do G1 MA

O maior número de casos de violência doméstica contra a mulher em São Luís ainda é a psicológica e grande
parte dos agressores são ex-companheiros com as quais as vítimas têm filhos, de acordo com  pesquisa
realizada pela Vara da Mulher, com base nos processos de medidas protetivas referentes ao ano de 2015, que
tramitam na unidade judiciária. O inconformismo do homem com o fim do relacionamento continua aparecendo
como o principal motivador para a prática da violência.
 
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (08), Dia Internacional da Mulher, como parte das atividades da
Campanha Nacional “Justiça pela Paz em Casa”, que vai até esta sexta-feira (11), e acontece em São Luis e mais
26 comarcas do interior do Maranhão. O objetivo é agilizar audiências e julgamentos de processos que
envolvem violência ou grave ameaça contra a mulher. Também ocorrem audiências de ações cíveis ou de família
em que a mulher é parte interessada, além de julgamento no tribunal do júri.
A pesquisa da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís analisou 508
processos. De acordo com o juiz titular da unidade judiciária, Nelson de Moraes Rego, quanto ao perfil do
agressor, a maior incidência ocorre com homens na faixa etária dos 26 e 34 anos (35,6% dos casos); solteiros
(59%), seguido dos casados (21%); que exercem algum tipo de atividade remunerada como pedreiro (10%),
motorista (6%), autônomo, vigilante e vendedor (4%). Os dados também mostram que 43,9% dos agressores
eram ex-companheiros das vítimas, enquanto 15,2% eram companheiros e 11%, maridos. Mas também há
homens com outro vínculo de parentesco como pai, filho, irmão, tio e cunhado (11,6%).
Quanto ao perfil da vítima, a pesquisa revela que a maioria está na mesma faixa etária dos agressores (26 a 34
anos); são solteiras (61%), casadas (19%) ou em união estável (16%); exercem algum tipo de atividade
remunerada (84%); muitas são donas de casa (18,5%), empregadas domésticas (12,6%) ou autônomas (6,1%). 
Outro dado apontado é que 62% das vítimas afirmaram ter filhos com o agressor. O estudo mostra, ainda, que
quanto aos bairros de maior incidência de violência doméstica contra a mulher, identificou-se grande
pulverização, destacando-se, na ordem de maior número de casos, o Cohatrac, Turu, Anjo da Guarda, São
Francisco, Cidade Operária, Cidade Olímpica, Maracanã e Bairro de Fátima, que juntos somam 26,6% dos casos.
De acordo com o estudo, 66% dos casos de violência ocorreram dentro de casa, com uso de arma branca como
facas e outros objetos (80%) e de arma de fogo (20%). A pesquisa revela que a maior prática é de violência
psicológica, como ameaças (34,4%), violência física, como lesão corporal (29%) e violência moral, como injúria e
difamação (28%).
Das denúncias apresentadas nos processos, 58% vêm da Delegacia Especial da Mulher, 14% originadas na
própria Vara da Mulher, 9% na Defensoria Pública, 9% no Ministério Público e os demais de outras instituições.  
 O juiz Nelson Rego destaca que o inconformismo com o fim do relacionamento continua aparecendo como o
principal motivador para a prática da violência (31,4%), seguido de outros motivos (24,3%) e do ciúme (21,8%).
O magistrado ressalta que a grande maioria das mulheres recorre à justiça para obter s protetivas. Sendo que
30,2% das medidas solicitadas buscam o distanciamento do agressor, seguida da proibição de manter contato
com vítima (29,4%) e proibição de frequentar determinados espaços como residência e local de trabalho da
vítima (25,7%), além do pedido de alimentos (6%) e o afastamento do agressor do lar (4,8%). 
Segundo o magistrado, na maioria dos casos quando a mulher decide denunciar é porque já sofreu muito com
violência e não suporta mais e deseja que o agressor seja punido. Nas situações em que a vítima procura ajuda
logo no início das agressões e o homem é responsabilizado, é possível um restabelecimento dos laços afetivos
entre o casal. O psicólogo Raimundo Ferreira, que coordena um grupo reflexivo de gênero, na Vara da Mulher,



envolvendo agressores que respondem processo na unidade judiciária, disse que a maioria dos 200 homens que
passaram pelo grupo não reincidiu na violência e muitos retomaram os relacionamentos com suas
companheiras
A pesquisa foi realizada por uma equipe multidisciplinar da Vara da Mulher, com a participação de 21
servidores, entre psicólogo, assistentes sociais, estatístico, comissário de justiça e outros profissionais, além do
juiz titular da unidade judiciária.
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Acusados de matar Bruno Matos irão a Júri Popular

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença da juíza da 2ª Vara do
Tribunal do Júri de São Luís, Samira Barros Heluy, para que Carlos Humberto Marão Filho, Diego Henrique
Marão Polary e João Nascimento Gomes - acusados de envolvimento na morte do advogado Brunno Matos
Soares e de tentativa de homicídio contra Alexandre Matos e Kelvin Chiang - sejam submetidos a julgamento
pelo Tribunal do Júri. O fato ocorreu no dia 10 de outubro de 2014, no bairro do Olho d'Água, em São Luís.

Carlos Humberto Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos.
O vigilante João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de
homicídio contra Kelvin Kim Chiang. Já Diego Henrique Marão Polary, pela suposta prática de crime de
homicídio de Brunno Matos e tentativa de homicídio contra Alexandre Matos, que é irmão de Brunno.

Em recurso interposto junto ao TJMA, a defesa de Marão Filho pediu a sua absolvição alegando não haver
provas suficientes para a sua pronúncia, e que sua conduta resumiu-se apenas à troca de socos com a vítima.
No caso de Diego Polary, a sustentação foi pelo impronunciamento, com o argumento de que ele não participou
da briga generalizada e que a acusação ocorreu devido a depoimentos contraditórios. A defesa de José Gomes,
por sua vez, pediu a absolvição ou impronúncia, uma vez que o acusado teria sido golpeado por uma das vítimas.

O desembargador Joaquim Figueiredo (relator) considerou inviável o pedido de Polary para nulidade da
denúncia por ausência de individualização de sua conduta, destacando que a peça acusatória se adequa aos
requisitos do artigo 41 da Lei Adjetiva Penal, ao expor o fato criminoso com todas as circunstâncias - a
qualificação de todos os acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas. Ressaltou também a existência
da materialidade, a partir do exame cadavérico e dos laudos de lesão corporal.

De acordo com o magistrado, diante da dinâmica dos acontecimentos, não se observa qualquer hipótese de
absolvição sumária de Carlos Marão Filho, Diego Polary e João Nascimento Gomes, nem de desclassificação da
conduta por lesão corporal.

Apontou a materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados nos interrogatórios dos próprios réus e
em depoimentos de testemunhas e de vítimas. Para o desembargador, os indícios são suficientes para
encaminhar o caso ao julgamento popular, acrescentando que pronunciar é exercer juízo declaratório e não
condenatório.


