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ADPEMA participa de debate sobre o PLP 257

O presidente da ADPEMA, Murilo Guazzelli, esteve presente no debate sobre o Projeto de Lei Complementar 257/2016 na sede da
Procuradoria-Geral de Justiça.
 
O evento é uma das etapas da mobilização que acontece nas instituições de todo o país, reuniu parlamentares da bancada federal
maranhense, membros do Ministério Público do Maranhão, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, da Assembleia
Legislativa, da Defensoria Pública, da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), do Sindicato de Servidores
Públicos do Estado do Maranhão (Sintsep/MA).
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Salve-se quem puder! Autorizada saída de 446 detentos para o Dia
dos Pais em São Luís

Do Blog do Gilberto Léda.

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), autorizou a saída temporária
de 446 detentos dos diversos estabelecimentos prisionais de São Luís para passar o Dia dos Pais em
casa. Segundo despacho assinado pela magistrada, os apenados deixam a prisão na quarta-feira (10), a partir
das 10h, e deve retornar até as 18h do próximo dia 16.

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). Neste ano, 50 não retornaram
após a saída de Páscoa e outros 32 permaneceram nas ruas após a do Dia das Mães.

http://www.blogdoalpanir.com.br/en/noticias/2059-salve-se-quem-puder-autorizada-saida-de-446-detentos-para-o-dia-dos-pais-em-sao-luis.html
http://www.blogdoalpanir.com.br/en/noticias/2059-salve-se-quem-puder-autorizada-saida-de-446-detentos-para-o-dia-dos-pais-em-sao-luis.html
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Justiça manda para casa 446 perigosos criminosos

08/08/2016 19:06:35

 

 

Na próxima quarta-feira (10), a partir das 10h, 446 (quatrocentos e quarenta e seis) apenados dos diversos
estabelecimentos prisionais de São Luís deixam a prisão para usufruir da Saída Temporária do Dia dos Pais,
direito previsto em lei. A autorização para a Saída é objeto de portaria assinada pela juíza Ana Maria Almeida
Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais – VEP.

De acordo com o documento (Portaria 026/2016), o retorno dos beneficiados deve se dar até as 18h do próximo
dia 16. Ainda de acordo com o documento, os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos
dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a saída temporária.

 

LEP - São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de
Execuções Penais – LEP, a autorização para as saídas "será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
ser cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e similares,
 recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.

 

O post Justiça manda para casa 446 perigosos criminosos apareceu primeiro em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2016/08/08/justica-manda-para-casa-446-perigosos-criminosos/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Desa. Maria das Graças Mendes é a presidente em
exercício do TJMA
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A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte
Mendes, está no exercício da Presidência do TJMA nesta segunda (8) e terça-feira (9). O desembargador
Cleones Carvalho Cunha está viajando para cumprir agenda institucional em Brasília (DF).

Na vice-presidência, está respondendo o desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, decano do TJMA.

As substituições dos cargos da Mesa Diretora do TJMA e demais competências estão definidas nos capítulos VI,
VII e VIII do Regimento Interno do TJMA, disponível no Portal do Poder Judiciário do Maranhão.

http://www.tjma.jus.br/tj/publicacoes/sessao/6
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Justiça autoriza saída temporária de 446 apenados
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Na próxima quarta-feira (10), a partir das 10h, 446 (quatrocentos e quarenta e seis) apenados dos diversos
estabelecimentos prisionais de São Luís deixam a prisão para usufruir da Saída Temporária do Dia dos Pais,
direito previsto em lei. A autorização para a Saída é objeto de portaria assinada pela juíza Ana Maria Almeida
Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais – VEP.

De acordo com o documento (Portaria 026/2016), o retorno dos beneficiados deve se dar até as 18h do próximo
dia 16. Ainda de acordo com o documento, os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos
dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a saída temporária.

LEP - São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de
Execuções Penais – LEP, a autorização para as saídas "será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
ser cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e
similares,  recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.

A portaria com a relação dos nomes dos beneficiados pela saída temporária pode ser consultada no anexo da
matéria.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/413668/08082016_portaria_pais_2016_-_026_2016-4_08082016_1503.pdf
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Cara de pau: Prefeita ostentação diz que vai fazer
o melhor governo que Bom Jardim já teve

09/08/2016 09:52:27

A prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite (DEM), reassumiu o comando do município nesta terça-feira (9), depois
de o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) ter concedido a antecipação dos efeitos do pedido de suspensão
do decreto de cassação e o retorno imediato ao cargo.

Ela que agora está afastada do ex-prefeito Beto Rocha, neste reinício de governo, promete fazer em seis meses,
a melhor administração pública que Bom Jardim já teve. Lidiane tomará posse, hoje, em sessão solene na
Câmara de Vereadores marcada para às 10 horas. As informações são do Blog do Antônio Martins.
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Notas da manhã
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Condenação

Sentença assinada pelo juiz Douglas Lima da Guia, titular da Comarca de Cururupu, condenou a Telemar Norte
Leste S/A ao pagamento de R$ 3 mil (três mil reais) a título de indenização por dano moral a H.S.P., cliente da
operadora há mais de dez anos e que desde novembro de 2012 ficou impossibilitada de utilizar-se do serviço.
Na sentença, o magistrado determina ainda nulas as faturas de serviços referente ao terminal telefônico até a
data da sentença, bem como a anulação de quaisquer débitos da cliente com a Telemar.

Na ação movida contra a operadora e que motivou a sentença do juiz, a autora relata a má prestação de
serviços por parte da Telemar e que ocasionou a não utilização da linha telefônica que a mesma possui, embora
não possua qualquer débito com a empresa.
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Nesta  quarta-feira (10),  446 (quatrocentos e quarenta e seis) apenados dos diversos estabelecimentos
prisionais de São Luís deixam a prisão para usufruir da Saída Temporária do Dia dos Pais, direito previsto em
lei. A autorização para a Saída é objeto de portaria assinada pela juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª
Vara de Execuções Penais ,(VEP).

De acordo com a (Portaria 026/2016), o retorno dos beneficiados deve ocorrer até as 18h do próximo dia 16.
Ainda de acordo com o documento, os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos dos
artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, (LEP), que dispõe sobre a saída temporária.

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de
Execuções Penais,  a autorização para as saídas "será concedida por ato motivado do Juiz da Execução, ouvidos
o Ministério Público e a administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
ser cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e
similares,  recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.

 

 

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/413668/08082016_portaria_pais_2016_-_026_2016-4_08082016_1503.pdf
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Direito dos manos!!! Justiça maranhense libera
quase 500 presos para o dia dos pais

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções
Penais autorizou a saída temporária de 446 detentos de São Luís
em comemoração ao Dia dos Pais

No despacho assinado pela magistrada, os presidiários deixarão  a prisão na próxima quarta-feira (10), a partir
das 10h, e deverão retornar até as 18h do próximo dia 16. São cinco as saídas temporárias às quais os presos
que cumprem pena em regime semiaberto têm direito durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais,
Dia das Crianças e Natal).

Salve-se quem puder, em apenas 7 dias deste mês de agosto já foram 12 mortes violentas registradas em São
Luís, com mais este indulto, alguém ainda duvida que este número vai aumentar????
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TJ afasta prefeito de Humberto de Campos

09/08/2016 13:54:54

O desembargador Antonio Guerreiro Júnior deferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento
impetrado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), sustando os efeitos de uma decisão do juízo de 1º
grau e determinando o imediato afastamento do prefeito de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos
Santos, o Deco (PMN).

Esta é a terceira vez que ele é afastado do mandato.

Deco é acusado pelo MP de haver fraudado um processo licitatório para construção de uma quadra
poliesportiva em uma escola no povoado Taboa. Valor da obra: R$ 143 mil.

Por conta disso ele já havia sido afastado no mês de maio, mas acabou conseguindo retornar ao cargo.

Antes disso, em 2014, fora afastado sob a acusação de fraude em licitações para a construção de praças na
cidade.
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Além das contas rejeitadas, Gilberto Aroso corre
para reverter condenação criminal

09/08/2016 12:20:55

 

Blog do Clodoaldo – O ex-prefeito de Paço do Lumiar, Gilberto Aroso, corre contra o tempo para registrar sua
candidatura a prefeito do município. Além de contas rejeitadas pelo TCE, o ex-prefeito enfrenta desafio maior
que é se livrar de condenação criminal em órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Gilberto Aroso e seu parceiro Roberto Campos Gomes foram condenados pela Juiza de Paço do Lumiar a 67
anos e três meses de reclusão.

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, em Sessão do dia 08 de março deste ano
(008634/215), por unanimidade, mantiveram a condenação de Gilberto Aroso e Roberto Campos. A única
divergência ocorrida foi com relação ao tamanho da pena, já que o Desembargador Jose Luís considerou que a
pena deveria ser um pouco menor.

Os dois foram presos passando quase um mês na Penitenciária de Pedrinhas.

Gilberto Aroso apresentou embargos de declaração que foi rejeitado, sendo mantida a condenação dos dois. Ele
também apresentou recursos extraordinário para o STF e Recurso Espacial para STJ, únicas instâncias que
podem mudar a condenação.

A MANOBRA – O condenado Roberto Campos, por não ter visibilidade política, apresentou medida cautelar
para dar efeito suspensivos aos recursos interpostos para o STF e STJ. Esta cautelar caiu para o Presidente do
TJ, Cleones Cunha, que se deu por impedido, encaminhando a medida cautelar para vice-Presidente Maria das
Graças, que também se deu por impedida, remetendo o pedido para o desembargador Antonio Bayma, mais um
que não julgou.

A medida cautelar caiu então para o Desembargador Jorge Rachig, que concedeu estranha medida cautelar
dando efeito suspensivo aos recursos e Roberto Campos.

Especula-se que agora Gilberto Aroso irá utilizar os mesmos expedientes para tentar conseguir uma liminar do
mesmo desembargador Jorge Rachid.

Desembargadores e juristas ouvidos pelo Blog foram unanimes em afirmar que um desembargador não pode de
forma solitária suspender uma decisão de um órgão colegiado do Tribunal de Justiça.



Há movimentação em Paço do Lumiar visando fazer uma representação ao CNJ questionando este tipo de
medida cautelar.

O que há de mais estranho é que o mesmo Roberto Campos que foi beneficiado pelo efeito suspensivo de Rachid,
apresentou embargos de Declaração (proc. 28778/2016) e ainda Agravo Interno (Proc. 031495/2016), todos com
objetivos de embaraçar o processo aqui no TJ evitando a subida dos recursos aos STF e ao STJ.

Pelo visto o ex prefeito Gilberto Aroso terá que suar muito, manobrar e gastar para conseguir ser candidato sub
judice.
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NOTA ESCLARECIMENTO

Eu, Anibal da Silva Lins, presidente afastado do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus), em
razão de matéria já devidamente esclarecida, mas que este blog volta a divulgar, vem a público exercer o seu
direito de resposta e esclarecimento aos milhares de pais e mães de famílias, servidores do Judiciário
maranhense, e a toda a sociedade.

Destaco inicialmente que me encontro afastado da Presidência do Sindjus para concorrer a uma vaga na
Câmara de Vereadores de São Luís, razão pela qual caberá à atual gestão o encaminhamento das informações
necessárias aos órgãos oficiais.

Convém esclarecer que tal notícia não passa de ato falacioso fundado em denúncia anônima com a finalidade
única e exclusiva de macular a minha honra em razão da posição política que hoje decidi assumir. De qualquer
forma aproveito oportunidade que este blogueiro disponibiliza a minha pessoa para esclarecer a aludida
situação.

Na qualidade de cidadão de bem, honrado e que não se esconde atrás de denúncias anônimas, coloco-me à
disposição de qualquer autoridade pública para colaborar no esclarecimento dos fatos ora arrolados.

Nesse sentido, eu, ANIBAL DA SILVA LINS, esclareço que:

1. A dita denúncia é fruto de inverdades, não devendo, portanto, sequer prosperar;

2. É lamentável que denúncias infundadas e anônimas, algo vedado por nossa Constituição Federal, ainda
encontre espaço de visibilidade em um portal de notícias que deve zelar pela ética e divulgação de fatos
verídicos, sempre ouvindo os dois lados;

3. Importante lembrar que a prática destoante do que preceitua nossa Constituição se configura em crime
previsto no Código Penal Brasileiro;

4. O caráter político da denúncia em questão tem a finalidade única de atingir minha candidatura e minha
história de luta a frente de uma instituição respeitada que sempre teve suas contas aprovadas pela categoria,
bem como desrespeito aos milhares de servidores e seus familiares;

http://luiscardoso.com.br/politica/2016/08/mpt-investiga-movimentacao-irregular-de-r-2-milhoes-pelo-sindjusma/
http://luiscardoso.com.br/politica/2016/08/mpt-investiga-movimentacao-irregular-de-r-2-milhoes-pelo-sindjusma/


5. Prego o respeito aos veículos de comunicação, mas abomino o jornalismo parcial, que não atende às
exigências éticas da profissão de ouvir as duas partes. Em momento algum, mesmo com a situação já
esclarecida, fui procurado pelo titular deste blog para me manifestar. Assim, resta concluir que o
posicionamento adotado neste portal corrobora para o fortalecimento de práticas escusas, constituindo-se como
um espaço colocado a serviço de ataques a pessoas e instituições, em detrimento do bom jornalismo;

6. Reafirmo que já procurei e me coloquei à disposição dos órgãos competentes para colaborar no
esclarecimento e apuração dos fatos, bem como já adotei as providencias necessárias para identificar e
responsabilizar o denunciante;

7. Ratifico, por fim, que a prática da denúncia anônima não se coaduna com o atual estágio da democracia
brasileira, sendo este um mero instrumento político utilizado por covardes para denegrir minha imagem como
pessoa honrada, que nos mais de trinta anos de vida profissional sempre dei a minha "cara a tapa", assinando
meu nome em toda e qualquer denúncia que fiz contra gestores públicos, a fim de apurar e esclarecer situações
que se apresentavam obscuras.

São Luís (MA), 02 de agosto de 2016

ANIBAL DA SILVA LINS
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Ex-prefeita ostentação deve voltar ao cargo em
Bom Jardim

UOL – A ex-prefeita de Bom Jardim (MA) Lidiane Leite da Silva (sem partido) obteve liminar da Justiça Federal
para ter acesso às dependências da prefeitura e secretarias do município e, desta forma, reassumir o cargo. A
decisão do juiz federal José Magno Linhares Moraes foi assinada nesta segunda-feira (8).

No ano passado, Lidiane, que ficou conhecida como “prefeita ostentação” por postar fotos nas redes sociais em
festas de luxo e com roupas caras, chegou a fugir da cidade para não ser presa pela Polícia Federal. Ela é
suspeita de fraudes em licitação e desvio em recursos de merenda escolar. Lidiane nega as acusações.

De acordo com os autos, a ex-prefeita solicitou à Justiça a revogação da sua proibição de acesso aos prédios
municipais para reassumir o comando do município após ter sido convocada em sessão extraordinária pelo
presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Arão Silva (PTC), para tomar posse no cargo.

Na decisão, o magistrado destacou que “tendo sito alterada a situação fatídica vivenciada pela requerente, a
qual se encontra prestes a exercer suas funções públicas ao cargo de prefeito, subscrito pelo presidente da
Câmara Municipal de Bom Jardim e prestando homenagem ao princípio da razoabilidade, considero
desnecessária a manutenção da medida restritiva, ora impugnada”.

O juiz determinou que a Câmara de Vereadores junte aos autos a documentação da posse de Lidiane em até três
dias.

Quase um ano afastada

Lidiane está afastada da prefeitura de Bom Jardim desde o dia 20 de agosto de 2015, quando fugiu da cidade
para não ser presa pela Polícia Federal durante a operação Éden.

Na ocasião, a polícia tentou cumprir três mandados de prisão expedidos pela Justiça contra ela, contra o
ex-marido e ex-secretário de Assuntos Políticos, Humberto Dantas dos Santos, e contra o ex-secretário de
Agricultura, Antônio Gomes da Silva.

Santos e Silva foram presos, mas obtiveram habeas corpus no dia 25 de setembro e respondem pelos crimes em
liberdade. Já Lidiane ficou 39 dias foragida até se entregar na superintendência da Polícia Federal de São Luís
no dia 28 de setembro. Ela atualmente usa tornozeleira eletrônica e está respondendo aos processos em
liberdade.

A vice-prefeita de Bom Jardim, Malrinete Gralhada (PMDB), assumiu interinamente a administração municipal
no dia 28 de setembro, seguindo liminar da 2ª Vara da Comarca de Bom Jardim.

http://www.marrapa.com/ex-prefeita-ostentacao-deve-voltar-ao-cargo-em-bom-jardim/
http://www.marrapa.com/ex-prefeita-ostentacao-deve-voltar-ao-cargo-em-bom-jardim/


Desvios

O grupo foi denunciado pelo MPE (Ministério Público Estado) por desvio de recursos no valor de R$ 15 milhões
destinados à educação. Investigações apontaram que os alunos das escolas municipais eram dispensados mais
cedo das aulas por falta de merenda.

Lidiane ficou conhecida por ostentar suposta riqueza em eventos na cidade e nas redes sociais, posando para
fotos de viagens, festas, carros e roupas caras – em 2012, ao se candidatar à prefeitura, ela declarou à Justiça
Eleitoral que não possuía bens.

A defesa de Lidiane alegou que ela teria recursos próprios para Justificar a vida de luxo e negou que ela usou
qualquer recurso o público em benefício próprio. O salário de R$ 12 mil que ela ganhava enquanto prefeita, os
bens deixados pelo ex-marido e um “namorado rico” explicariam a mudança de status social dela.
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Lidiane Leite assume em Bom Jardim hoje pela
manhã, dizem aliados

Saiba como a “Prefeita Ostentação” conseguiu em quatro dias reverter a decisão que lhe havia
afastado do mandato

Aliados da prefeita afastada de Bom Jardim, Lidiane Leite (DEM), garantem que ela reassume hoje (9) o

mandato, depois de conseguir na Justiça Federal a revogação da decisão que a impedia de acessar os prédios

da prefeitura e das secretarias municipais.

A sequência de vitórias da democrata na Justiça começou na sexta-feira (5).

No fim da semana passada o juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos, respondendo pela Quarta Câmara Cível do

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), revogou uma decisão de 1º grau, em mandado de segurança

preventivo impetrado pela atual prefeita, Malrinete Gralhada (PMDB), que proibia a Câmara Municipal de

Bom Jardim de anular seu próprio ato de cassação de Lidiane.

Com essa decisão em mãos, o presidente do Legislativo local, vereador Arão Silva (PTC), invalidou, então, o

decreto legislativo que cassava a prefeita.

Lidiane Leite, teoricamente, estaria livre para assumir o cargo já na sexta-feira. E era por isso que ela estava

na cidade naquela data, quando até participou de evento político. A expectativa era da posse.

http://omaiordomundobr.blogspot.com/2016/08/lidiane-leite-assume-em-bom-jardim-hoje.html
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2016/08/lidiane-leite-assume-em-bom-jardim-hoje.html
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Autorizada saída de 446 detentos para o Dia dos
Pais em São Luís

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), autorizou a saída temporária

de 446 detentos dos diversos estabelecimentos prisionais de São Luís para passar o Dia dos Pais em casa.

Segundo despacho assinado pela magistrada, os apenados deixam a prisão na quarta-feira (10), a partir das

10h, e deve retornar até as 18h do próximo dia 16.

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito

durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal).

Neste ano, 50 não retornaram após a saída de Páscoa e outros 32 permaneceram nas ruas após a do Dia das

Mães.

http://omaiordomundobr.blogspot.com/2016/08/autorizada-saida-de-446-detentos-para-o.html
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2016/08/autorizada-saida-de-446-detentos-para-o.html
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TJMA empossa novo juiz da Comarca de Açailândia

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha, empossou
na manhã desta sexta-feira (5), o juiz André Bezerra Ewerton Martins, na 1ª Vara Criminal da
Comarca de Açailândia, de entrância intermediária.
 
O magistrado foi promovido pelo Tribunal de Justiça, durante sessão plenária administrativa,
realizada no dia 6 de julho deste ano, pelo critério de merecimento. Ele atuava na Vara Única da
Comarca de Morros, onde cumpriu todas as metas de produtividade. O desembargador Cleones
Cunha desejou sucesso ao magistrado, nessa nova jornada profissional.
 
“Em Morros, deixei as Metas 1 e 2 bastante adiantadas e as Metas 4 e 6 cumpridas. Na nova comarca,
vou analisar a situação da unidade judicial e estabelecer as estratégicas necessárias para um bom
desempenho na prestação jurisdicional”, salientou o magistrado.
 
O termo de posse foi lido pela diretora-geral do TJMA, juíza Isabella Lago, com a presença do
desembargador José Bernardo Rodrigues, o juiz Sebastião Bonfim (diretor do Fórum) e do juiz
auxiliar da Presidência, Júlio Prazeres.
 
CARREIRA - André Bezerra Ewerton Martins ingressou na magistratura, em 2010, como juiz
substituto na Comarca de Bacabal. O magistrado foi titularizado na Comarca de Turiaçu, sendo
removido para as comarcas de São Bernardo e Morros, ambas por merecimento.
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Socorro! Mais de 400 bandidos serão soltos pelo TJ amanhã, a bandidagem não está respeitando o
Estado, nem policia escapa das balas...

É num cenário de violência total, onde os bandidos estão metendo bala até em policial, que o TJ vai soltar 446
apenados, que deixarão o presídio de Pedrinhas nesta quarta-feira, 10, para usufruirem da Saída Temporária do
Dia dos Pais.

O Tribunal de Justiça, justifica o prêmio de soltura como um "direito previsto em lei". Beleza, mas, na verdade é
que desses, metade não vai retornar, nem querem saber de família, nem todos estão aptos e deixarem "o
crime", nem todos tem pai, filho, e sequer está se lixando para a família, só está esperando uma oportunidade
para sair da prisão para voltar para as ruas e praticar crimes (matar gente de bem).

Quero chamar a atenção das autoridades que, se quiserem, poderão usar as mesmas leis, brechas não faltam,
para justificarem a permanência dos tais no local que nunca deveriam sair. Por outro lado, está faltando
mobilização da sociedade, que exija que os bandidos não sejam soltos.

Abaixo, as imagens da violência retiradas de sites do Maranhão. Numa delas, ontem, um sargento da polícia foi
assaltado e morto da porta de sua casa. Depois disso, a policia teve que matar o assassino. Quando terá fim esse
ciclo? Só o TJ para dizer, e a população, se quiser, pode exigir o fim da soltura de quem cometeu crime e
deveria estar preso, não sendo "agraciado" com liberdade.

Share
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O prefeito do município de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos Santos, foi afastado do cargo por
decisão, datada dessa segunda-feira (8), do desembargador Antonio Guerreiro Júnior, relator de agravo de
instrumento ajuizado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA). O órgão sustenta, em ação civil pública de
improbidade administrativa, a necessidade de afastamento liminar do gestor, em decorrência de desvio de
recursos públicos, praticado em processo licitatório, cujo objetivo era a construção de uma quadra poliesportiva.

O desembargador suspendeu a decisão do juízo da Vara da Comarca de Humberto de Campos, que havia
indeferido a cautelar de afastamento do prefeito. Guerreiro Júnior determinou o imediato afastamento de
Raimundo Nonato dos Santos do cargo - até o pronunciamento definitivo de sua relatoria ou da câmara - por
entender que o MPMA obteve êxito em demonstrar que, caso a decisão fosse mantida, a prestação jurisdicional
poderia ser inócua e o município de Humberto de Campos poderia sofrer lesão de grave e difícil reparação.

O Ministério Público alega que o processo licitatório a que se refere encontra-se maculado de nulidades e vícios
insanáveis. Sustenta que a permanência do prefeito no cargo representa risco concreto à conclusão e
julgamento da ação originária, uma vez que, no cargo, ele alterará o estado das coisas e continuará praticando
os atos que o MPMA aponta como lesivos ao patrimônio público.

Guerreiro Júnior vislumbrou a clara presença dos pressupostos autorizadores do efeito suspensivo. O relator
disse ter verificado que a decisão de primeira instância contrariou a prova levada aos autos e a recente
jurisprudência dos tribunais, além de ir de encontro aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.

O magistrado entendeu que a não concessão do efeito suspensivo é que causaria graves prejuízos ao erário
municipal e à instrução das ações de improbidade a que responde o prefeito. Disse haver indícios de prática de
atos de improbidade e prejuízo ao patrimônio público, além de considerar evidente o perigo da demora no
trâmite do processo, pois, estando o agravado no cargo, ele tem livre acesso à sede da prefeitura e de suas
respectivas secretarias e, consequentemente, a todos os processos e documentos ali existentes, o que implica
em potencial dano ao processo.

Guerreiro Júnior citou entendimentos de tribunais superiores e da corte estadual que justificam a possibilidade
de afastamento do agente público na situação apontada. O desembargador ainda determinou a expedição de
ofício às instituições bancárias do município, para que não permitam que sejam realizadas quaisquer
movimentações bancárias por Raimundo Nonato dos Santos nas contas da Prefeitura de Humberto de Campos.
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Justiça autoriza a saída temporária de Dia dos Pais
a 446 apenados

Benefício passa a valer a partir das 10h da próxima quarta-feira
(10). 
Apenados devem retornar ao presídio até às 18h do dia 16 de
agosto.

Presos beneficiados pela saída de dia dos pais devem regressar até o dia 16 de agosto  (Foto: Carlos Ivan / Agência O Globo)

 

A Justiça do Maranhão, através da Vara de Execuções Penais, concedeu saída temporária de Dia dos Pais a
446 presos. O benefício, que é previsto por lei, passa a valer a partir das 10h da próxima quarta-feira (10). Os
apenados devem retornar ao presídio até às 18h do dia 16 de agosto.

Foram beneficiados presos do regime semiaberto que já cumpriram um sexto da pena, conforme preveem os
artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. De acordo com a legislação, ainda, só é concedido o benefício
por ato motivado do Juiz da Execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

Durante o ano, os presos do regime semiaberto têm direito a cinco saídas temporárias. Ao serem liberados,
os presos assinam um termo de compromisso onde constam as exigências a ser cumpridas durante o período
da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e similares, recolher-se à residência até
às 20h e não portar armas.

Os presos que não retornarem até o horário pré-estabelecido serão considerados foragidos da Justiça e terão
os benefícios de regressão de pena cancelados.
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446 serão beneficiados com "Saída Temporária" do Dia dos Pais

 

Hoje, 446 apenados dos diversos estabelecimentos prisionais de São Luís deixam a prisão para usufruir da
Saída Temporária do Dia dos Pais, direito previsto em lei. O retorno dos beneficiados deve acontecer até as 18h
do próximo dia 16.

Lei de Execuções Penais

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de
Execuções Penais – LEP, a autorização para as saídas “será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
ser cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e
similares,  recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.
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Agora lascou!!! Quase 500 detentos de São Luis
deverão passar o dia dos Pais em casa.

Tranquem as portas, a Juiza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª vara de execuções penais,
autorizou 446 detentos de São Luis a passar o dia dos pais em casa. Eles deixaram a prisão na quarta
feira (10) e terão que voltar até as 18 horas de terça feira (16).
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Juízes promovem ato contra Projeto que altera a Lei de abuso de
autoridade

Integrantes de entidades de juízes e procuradores, entre as quais a Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) e a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), promoveram um ato nesta
segunda-feira (8), na Câmara dos Deputados, contra o projeto de Lei 280 de 2016, que altera a lei de abuso de
autoridade.

O projeto sobre abuso de autoridade prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, além do pagamento de multa, para
delegados estaduais e federais, promotores, juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores que
ordenarem ou executarem "captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais".

O texto também prevê punição para a autoridade que recolher ilegalmente alguém a carceragem policial e
deixar de conceder liberdade provisória ao preso – com ou sem pagamento de fiança – nos casos permitidos
pelo Código Penal.

A proposta estabelece ainda pena de um a quatro anos para a autoridade policial que constranger o preso, com
violência ou ameaças, para que ele produza provas contra si mesmo ou contra terceiros.

Outros crimes de abuso de autoridade previstos pela proposta são:

- Invadir, entrar ou permanecer em casas de suspeitos sem a devida autorização judicial e fora das condições
estabelecidas em lei (pena de 1 a 4 anos);

- Promover interceptação telefônica ou de dados sem autorização judicial ou fora das condições estabelecidas
no mandado judicial (pena de 1 a 4 anos);

- Obter provas, durante investigações, por meios ilícitos (pena de 1 a 4 anos);

- Dar início a persecução penal sem justa causa fundamentada (pena de 1 a 5 anos);

- Não fornecer cópias das investigações à defesa do investigado (pena de seis meses a 2 anos).

 

Assessoria de Comunicação do SAMA

http://sindadvogadosdoma.com.br/noticias/89-abusodeautoridade
http://sindadvogadosdoma.com.br/noticias/89-abusodeautoridade
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Menos de um ano de afastada acusada de corrupção, Lidiane Leite
reassume prefeitura 

AQUILES EMIR

Menos de um depois de ter sido presa pela Polícia Federal, acusada de ter operado um dos maiores desvios de
dinheiro da merenda escolar já registrados no Maranhão - mais de R$ 1 milhão - Lidiane Leite reconquistou o
direito de reassuir a Prefeitura de Bom Jardim. Ele foi beneficiada por uma barberagem jurídica, já que o
Tribunal de Justiça empossou a vice, Malrinete Gralhada, antes do julgamento da Câmara Municipal, a quem
caberia determinar seu afastamento.

No último fim de semana, o presidente do Poder Legislativo, Arão Silva, determinou o retorno da ex-prefeita ao
cargo, mas ela estava impedida de adentrar as dependências da prefeitura e demais órgãos municipais,
proibição que foi derrubada por uma liminar do juiz Magno Linhares, da 2ª Vara da Justiça Federal.

A sua prisão foi decretada em agosto do ano passado, mas ela só se apresentou à PF em outubro (foto
principal), tendo passado menos de duas semana numa dependência do Corpo de Bombeiros, no bairro do Anjo
da Guarda, em São Luís.

Vale recordar que a prisão da prefeita foi determinada pela própria Justiça Federal, que agora determina seu
retorno ao cargo.

Na última sexta-feira (05), a ex-prefeita reapereceu em Bom Jardim, onde, ao discursar para um grupo de
simpatizantes, disse que estava feliz em retornar à cidade, da qual estava afastada por que era obrigada a usar
tornozeleira eletrônica, em substituição ao cárcere. Ela teria mencionado uma série de obras que realizou,
principalmente no campo da edução.

Em janeiro deste ano, a revista Maranhão Hoje pubiciou uma entrevista com Lidiane em que ela ela diz que
nunca administrou de fato o seu município, pois desde o primeiro dia um grupo, que ela não menciona quem,
mas certamente liderado pelo ex-marido, Beto Rocha, que era seu secretário de Governo, tomou conta da
prefeitura, enquanto ela não participava de nada, apenas se divertia.

Na mesma entrevista, ao ser indagada sobre as principais obras de sua administração, disse que simplesmente
não saberia informar porque não participou de nada. Lidiane fala ainda de seus planos para o futuro e diz que
quer ser advogada.

 

Mais
informações: http://www.maranhaohoje.com.br/maranhao/item/5976-justica-que-decretou-prisao-de-lidiane-dete



rmina-sua-volta-a-prefeitura-de-bom-jardim
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O professor e mestre Charles Toniolo de Sousa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministrou, na última
sexta-feira (05), a palestra "Capacitação sobre a Instrumentalidade e Sigilo Profissional", para assistentes
sociais e psicológicos do Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau). O objetivo foi treinar os profissionais do
setor para o atendimento das demandas provocadas pelo novo Código de Processo Civil.

A chefe da Divisão de Serviço Social e Psicologia do Fórum, Karine Porto Cartágenes França, disse que a ideia
da palestra surgiu para aproveitar a estada do professor Toniolo em São Luís. "Foi uma oportunidade única e
ficamos felizes por poder aproveitar os ensinamentos valiosos do palestrante". O evento faz parte do programa
de capacitação continuada para peritos do Serviço Social e de Psicologia do Fórum. O setor possui 11 analistas,
sendo 7 assistentes sociais e 4 psicólogos, além de 3 técnicos.

O professor Charles Toniolo falou sobre os instrumentos técnicos utilizados na elaboração de laudos e estudos,
que inclui visita institucional e domiciliar, a abordagem durante o atendimento, a elaboração de documentos e a
metodologia a ser utilizada. Cerca de 20 profissionais, incluindo os que atuam diretamente nas unidades
judiciais, participaram do treinamento. A iniciativa da palestra, feita sem ônus para o Judiciário, foi da Divisão
do Serviço Social e Psicologia e contou com o apoio da Administração e da Diretoria do Fórum.

A Divisão assiste todas as varas de Família da Capital, a Vara de Interdição, Sucessão e Alvará e, de forma
provisória, a 9ª Vara Criminal, que é especializada nos crimes contra crianças e adolescentes. Os assistentes e
psicológicos atuam nos casos de conflitos familiares, realizando perícias e estudos técnicos para subsidiar as
decisões dos magistrados.

Palestrante – Charles Toniolo é mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009);
foi assistente social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor do curso de Serviço Social da
UNIGRANRIO. Ele presidiu o Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2014.
Atualmente é professor-assistente do Departamento de Fundamentos do Serviço Social da Escola de Serviço
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS-UFRJ) e aluno do curso de Doutorado em Serviço Social
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).
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Beneficiados com a saída do Dia dos Pais deixam a prisão na próxima quarta-feira (10)

Na próxima quarta-feira (10), a partir das 10h, 446 (quatrocentos e quarenta e seis) apenados dos diversos
estabelecimentos prisionais de São Luís deixam a prisão para usufruir da Saída Temporária do Dia dos Pais,
direito previsto em lei. A autorização para a Saída é objeto de portaria assinada pela juíza Ana Maria Almeida
Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais – VEP.

De acordo com o documento (Portaria 026/2016), o retorno dos beneficiados deve se dar até as 18h do próximo
dia 16. Ainda de acordo com o documento, os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos
dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a saída temporária.

LEP - São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de
Execuções Penais – LEP, a autorização para as saídas "será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
ser cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e
similares,  recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.

O post Justiça autoriza saída temporária de 446 apenados apareceu primeiro em O Quarto Poder.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/413668/08082016_portaria_pais_2016_-_026_2016-4_08082016_1503.pdf
http://www.oquartopoder.com/uncategorized/justica-autoriza-saida-temporaria-de-446-apenados/
http://www.oquartopoder.com
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Mantida condenação de motorista que causou a
morte de menor na Praia do Araçagi

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou - por unanimidade - recurso do
motorista Raimundo José Passos Martins contra decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri do Termo Judiciário de
São José de Ribamar (Comarca da Ilha de São Luís), que o condenou a oito anos de prisão – em regime
inicialmente semiaberto – por crime de homicídio qualificado (com intenção de matar) contra o menor João
Victor Lopes da Cunha.

O menor foi atropelado em janeiro de 2010, na Praia do Araçagi, por um veículo Celta dirigido por Raimundo
José Passos Martins, que após atingir João Victor, parou o carro, deu marcha-ré e passou por cima do corpo da
vítima, evadindo-se do local em alta velocidade. A criança ainda chegou a ser socorrida pelos pais que o
acompanhavam na praia, mas morreu a caminho do hospital.

DEFESA

No recurso, a defesa pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado (com intenção de matar) para
homicídio culposo no trânsito (sem intenção de matar). Sustentou que o motorista confessou ter atropelado a
criança devido à precária visibilidade na praia por causa das barracas instalada no local.

Afirmou que o autor do atropelamento trafegava com velocidade compatível e que a vítima foi atingida pelo
veículo porque estava correndo e esbarrou contra o carro.

A defesa apontou vícios nos depoimentos das testemunhas de acusação e afirmou serem falsas as declarações
de que o motorista teria passado duas vezes com o veículo sobre o corpo da criança, tratando-se de uma versão
com o intuito de prejudicar e condenar Raimundo José Passos Martins.

CONDENAÇÃO

O relator do processo, desembargador Joaquim Figueiredo, refutou a argumentação da defesa.

O magistrado enfatizou que as decisões do Conselho de Sentença consagram a vontade popular em crimes
contra a vida submetidos a julgamento, não existindo por isso, motivos para a mudança da decisão que resultou
na condenação do motorista, em 11 de agosto de 2015.

O desembargador ressaltou que provas robustas revelam que Martins realmente atropelou o menor porque
estava dirigindo em alta velocidade, em um local de divertimento de muitas crianças, o que exige dos
motoristas maior dever de cuidado e atenção.



Em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado, Joaquim Figueiredo assinalou que
a modificação do julgamento pelo Tribunal do Júri entra no campo da excepcionalidade, uma vez que são
mantidas as decisões que encontram amparo legal em provas que sustentam a posição adotada pelo Conselho
de Sentença.

O magistrado salientou que só poderia ser feito novo julgamento se decisão do Tribunal do Júri fosse
manifestamente contrária à prova dos autos, o que não foi constatado na questão analisada. Ele frisou que as
decisões do Júri são soberanas e que, em casos semelhantes, têm sido mantidas pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

Informações TJMA
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Justiça autoriza saída temporária de 446 apenados
para o Dia dos Pais

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais, autorizou a saída temporarária de
446 apenados dos diversos estabelecimentos prisionais de São Luís, a partir desta quarta-feira (10).

De acordo com o documento (Portaria 026/2016), o retorno dos beneficiados deve se dar até as 18h do próximo
dia 16. Ainda de acordo com o documento, os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos
dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a saída temporária.

LEP

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal).

De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), a autorização para as saídas “será concedida por ato motivado
do Juiz da Execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
ser cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e
similares,  recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.

Informações do CGJ/MA
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Nesta quarta-feira (10), a partir das 10h, 446 (quatrocentos e quarenta e seis) apenados dos diversos

estabelecimentos prisionais de São Luís deixam a prisão para usufruir da Saída Temporária do Dia dos Pais, direito

previsto em lei. A autorização para a Saída é objeto de portaria assinada pela juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular

da 1ª Vara de Execuções Penais - VEP.

De acordo com o documento (Portaria 026/2016), o retorno dos beneficiados deve se dar até as 18h do próximo dia

16. Ainda de acordo com o documento, os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos dos

artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a saída temporária.

LEP

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito durante o

ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de Execuções Penais - LEP,

a autorização para as saídas “será concedida por ato motivado do Juiz da Execução, ouvidos o Ministério Público e a

administração penitenciária.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a ser

cumpridas durante o período da saída, entre as quais as de não frequentar bares, casas noturnas e similares, 

recolher-se à residência até as 20h e não portar armas.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/413668/08082016_portaria_pais_2016_-_026_2016-4_08082016_1503.pdf

