
CLIPPING INTERNET 

09/12/2017 ATÉ 09/12/2017 



I N D Í C E

1 CASO DÉCIO SÁ

1.1 BLOG MARCO DEÇA............................................................. 1

2 DESEMBARGADOR

2.1 BLOG GILBERTO LEDA.......................................................... 2

3 JUÍZES

3.1 BLOG CARLINHOS FILHO........................................................ 3

3.2 BLOG SÉRGIO MATIAS.......................................................... 4



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
09/12/2017 - BLOG CARLINHOS FILHO 
POSITIVA
Polícia prende Junior do Nenzin, o Vaqueiro da Barra

Pag.: 1

Polícia prende Junior do Nenzin, o Vaqueiro da Barra

Hoje cedo, nas redes sociais, o secretário de Segurança do Maranhão, Jefferson Portela, anunciou a prisão de
Júnior do Nenzim

Junior do Nenzin é conduzido à delegacia de Barra do Corda 

 

 

O ex-candidato a prefeito de Barra do Corda Manoel Mariano de Sousa Filho, o "Júnior do
Nenzim" ou "Vaqueiro da Barra", de 47 anos, envolvido no assassinato do próprio pai, o
ex-prefeito do município Manoel Mariano de Sousa, conhecido como "Nenzim", de 78 anos foi
preso por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. A informação foi dada pelo secretário de
segurança, Jefferson Portela.

O crime foi consumado na manhã de quarta-feira (6) e deixou perplexos os moradores de Barra do Corda.
"Júnior do Nenzim", que estava com o pai no momento do assassinato, foi acusado formalmente pela polícia por
envolvimento no crime e teve sua prisão pedida ao juiz de Barra do Corda, Antônio Elias Queiroga Filho.

Com informações de Kiel Martins 
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Justiça revoga prisão de Paulo Marinho

O desembargador Teófilo Caetano, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, revogou hoje (7)
a prisão do ex-deputado Paulo Marinho.

O político estava em prisão domiciliar, depois de ter sido detido no dia 20 de outubro (reveja).

Ele responde a uma ação judicial na qual uma ex-companheira cobra dívida de pensão alimentícia de mais de R$
1,2 milhão.

Ao decidir pelo relaxamento da prisão, o magistrado entendeu que o fato de Marinho já ter pago algumas
parcelas do débito "denotam o intento do obrigado honrar a obrigação alimentícia".

O desembargador também considerou que o fato de a dívida ser muito alta retira dela a "natureza de verba
alimentar".

No despacho, Caetano destaca que a revogação da prisão tem efeito até a realização de novos cálculos para que
seja determinado o valor exato devido por Paulo Marinho.

Veja abaixo o trecho final da decisão.

The post Justiça revoga prisão de Paulo Marinho appeared first on Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2017/10/29/paulo-marinho-se-diz-vitima-de-perseguicao-de-flavio-dino/
http://gilbertoleda.com.br/2017/12/07/justica-revoga-prisao-de-paulo-marinho/
http://gilbertoleda.com.br
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Agora livre, Gláucio Alencar vai a morro na Litorânea?

Empresário acusado de ser o mandante da morte do jornalista Décio Sá ganha direito de sair às ruas e posta
foto em uma das dunas que podem ter servido de rota de fuga do assassino Jhonathan de Sousa

 

Gláucio Alencar em um dos morros da avenida Litorânea: oração a Deus....

O empresário Gláucio Alencar – acusado de ser o mandante da execução do jornalista
Décio Sá, em 2012 – foi ontem, pela primeira vez em cinco anos, à praia onde ocorreu o
crime.

Em prisão domiciliar desde 2016, Alencar ganhou o direito a sair às ruas por decisão do
desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, que considerou o "excesso de prazo" de
sua prisão cautelar, argumentada pelo advogado Aldenor Rebouças.

– A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, orando no monte da
Litorânea para pagar uma promessa que eu havia feito quando estava preso –
contou Gláucio Alencar, em sua página no Facebook.

O empresário foi preso em 13 de julho de 2012 e pronunciado a Júri Popular em 2013.
Mas seus recursos nunca foram julgados pela Justiça – alguns encontram-se no Superior
Tribunal de Justiça – o que caracterizou o excesso entendido por Luiz Almeida.

O empresário com a mãe enferma; direito concedido pela Justiça maranhense

A prisão de Gláucio Alencar como mandante do assassinato de Décio sempre foi
questionada, inclusive por este blog, que apontou outras linhas de investigação com
maior nexo causal. (Releia aqui, aqui e aqui)

Ao decidir pela liberdade do acusado, o desembargador citou também o estado de sua
mãe, que encontra-se internada com problemas graves de saúde.

Ao poder sair de casa, o empresário também visitou a mãe no hospital...

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2012/04/25/uma-espera-angustiante/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/04/23/o-caso-decio-e-os-pesos-diferentes-para-os-acusados/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/04/01/as-confissoes-de-jhonatan-de-souza/
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Câmara Municipal de São Luis Gonzaga concede titulo de cidadania
ao juiz Tonny Carvalho Araujo Luz

 

 

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, concedeu ao Dr. Tonny Carvalho Araújo Luz, o título de
Cidadão Gonzaguense, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados pelo magistrado como juiz titular
da comarca.
 
A propositura foi subscrita pelo Presidente da casa, Vereador Danilo Raposo Martins, e pelo Vice-Presidente,
Eleonilson Nascimento Gomes, Vice-Presidente, e foi aprovada, à unanimidade pelos demais Vereadores, na
última sessão plenária, ocorrida no último dia 04 de dezembro.
 
A Cerimônia de entrega ocorreu na terça-feira (5), ocasião em que o Vereador Eleonilson Nascimento Gomes, e o
Assessor Antônio Gama Martins explicaram parabenizaram o homenageado pela sua atuação à frente do Poder
Judiciário local, e desejaram sucesso na segunda Vara da Comarca de Balsas/MA, para onde foi recentemente
promovido, por antiguidade, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
 
O Juiz Tonny Carvalho Araújo Luz ingressou na magistratura em 19 de julho de 2015, após aprovação no último
concurso, atuou na Comissão Sentenciante enquanto juiz substituto, e foi titularizado na Comarca de São Luís
Gonzaga do Maranhão em 27 de agosto de 2015, onde permaneceu até ser promovido para a comarca de Balsas,
vindo a tomar posse no último dia 28 de novembro.
 
Ao receber o título, o magistrado disse aos presentes: "que é uma grande honra poder receber do povo de São
Luís Gonzaga do Maranhão, por intermédio de seus representantes, este título de cidadão gonzaguense. Foram
02 anos e 03 meses de muito aprendizado e amadurecimento pessoal e profissional. Pude conhecer pessoas
maravilhosas, fazer grandes amizades e trabalhar com uma equipe de servidores dedicada e comprometida, o
que nos permitiu o atingimento de todas as metas institucionais, e das metas GPJ de 2017. Guardarei esta cidade
com carinho em meu coração, e desejo desde já ao meu sucessor, que logo logo tomará posse, muito sucesso
nessa nova jornada que está prestes a se iniciar".


