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Tribunal de Justiça do Maranhão nega Habeas Corpus aos
vereadores afastado de Vitória do Mearim
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Vereadores da base do governo Luciano Leitoa tem derrota na
Justiça

Foram três Mandados de Segurança negados pela Justiça de Timon
Consulta no PJe do Tribunal de Justiça do Maranhão
Alguns vereadores da base do prefeito Luciano Leitoa acionaram a Justiça por meio de Mandados de Segurança
contra o presidente da Câmara de Timon, vereador Helber Guimarães e todos esses pedidos de liminares foram
negados pelos Juiz da Vara da Fazenda Pública.

"Não concedida a antecipação da tutela", é o que diz o sistema de consulta de Processo Judicial Eletrônico (PJe)
do Tribunal de Justiça do Maranhão.
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Bateu o desespero - Advogado quer afastamento de prefeita com
base em decisão teratológica do TJMA sobre concurso
comprovadamente fraudado

As súmulas 346 e 473 do STF garantem à administração pública anular seus próprios atos quando se tornam
ilegais, "porque deles não se originam direitos".

Súmula 346
"A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".

SÚMULA 473
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

O Instituto Machado de Assis que fez o concurso de Paço do Lumiar é acusado pelo MP de participar de uma
rede de conluios em vário municípios do Maranhão - Tuntum, São Domingos do Azeitão, Paço do Lumiar, Santa
Inês, Açailândia, Caxias, Raposa, Riachão e Fortaleza dos Nogueiras. ? CONFIRA AQUI.

Em 13 de julho este blog apontou 5 fatos que caracteriza a decisão do TJ como uma decisão absurda. ?
CONFIRA AQUI.

Nos bastidores de Paço do Lumiar comenta-se que por trás do tal pedido do causídico há uma armação política
do tipo morde-assopra. Ou seja, um tal pré-candidato de Paço que anda gastando mundos e fundos em
promoção pessoal, seria o orientador do feito para oferecer depois proteção para a prefeita, ainda verde no
cargo. 
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Matrículas abertas no Curso Wellington para turmas de fim de
semana preparatórias ao concurso do TJMA

O Curso Wellington continua com inscrições abertas para as turmas de semana preparatórias ao concurso do
Tribunal de Justiça do Maranhão, que oferece salários de até R$ 8.230,35. As aulas começam neste sábado (10)
e serão ministradas nas unidades do Monte Castelo e Cohab.

O período de inscrições teve início no último dia 5 e se estenderá até o próximo dia 28. O curso terá duração até
o dia 27 de setembro, com material didático incluso. Para matrículas até 10 de agosto, o Curso Wellington
concederá desconto especial.

Serão ministradas as seguintes matérias comuns a todos os cargos: português, raciocínio lógico matemático,
informática, história e geografia do Maranhão e organização judiciária. Como complemento para o cargo de
técnico judiciário, serão ministradas as disciplinas de administração e direito (constitucional administrativo).

Investimento

O investimento para ingresso nas turmas de fim de semana para o curso completo será de R$ 800 (pagamento à
vista) e R$ 900 (em até seis vezes sem juros no cartão).

Matrículas

Ex-alunos do Curso Wellington, grupos de amigos (a partir de dois membros) e para pagamento até 10 de
agosto, o valor da matrícula é de R$ 300. Para pagamento no cartão em até seis vezes sem juros a taxa é de R$
350. Há ainda a opção de pagamento da matrícula em duas parcelas de R$ 180 em nota promissória.

Mais informações sobre o curso preparatório ao concurso do TJMA e outros seletivos, pelos telefones 3243-8030
(unidade Monte Castelo) e 3245-2112 (unidade Cohab) ou pelo site www.cursowellington.com.br.

Os candidatos podem se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo site
www.concursosfcc.com.br.
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Prefeita de Paço do Lumiar pode ser afastada a qualquer momento

Publicado em 9 de agosto de 2019 por Werbeth Saraiva

A Prefeita de Paço do Lumiar, Ana Paula Azevedo  está na mira da Justiça. Ela corre o risco de perder o
mandato e ser afastada do cargo a qualquer momento. A informação consta em um ofício assinado pelo
escritório , Bertoldo Rêgo  Advogacia e Consultoria, em que cita suposto ato de improbidade administrativa e
crime de responsabilidade por ela praticado.

O Blog Werbeth Saraiva  teve acesso ao documento requerendo ao Tribunal de Justiça do Maranhão, a adoção
de medidas cabíveis contra a figura do Poder Executivo. Nele ainda consta o pedido de aplicação de multa por
ato atentatório à dignidade da Justiça.

A decisão liminar proferida nos autos que, de fato, determina que a Administração Municipal proceda à
imediata homologação do resultado final do concurso público em questão e a nomeação da ora Agravada para o
cargo em relação ao qual obteve aprovação (ID. 3960756), fora proferida em 12 de Julho de 2019, sendo
pessoalmente intimado o então Prefeito de seu teor na data de 18 de Julho de 2019, mesma data em que fora
notificado pessoalmente o Sr. Dr. Procurador-Geral do Município, conforme documentos de ID. nº. 4024890 e
4024889.

Entenda

No dia 13 de julho de 2019, um dia após a prolação da decisão liminar nos autos, o então prefeito Municipal
Domingos Francisco Dutra Filho manifestou-se por meio de suas redes sociais em vídeo no qual demonstrava
cabal conhecimento da decisão.  Veja aqui na integra o documento encaminhado ao Tribunal de Justiça .
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Rogério Cafeteira faz desafio a integrante do MBL

Por Zeca Soares • sábado, 10 de agosto de 2019

O secretário de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira fez um desafiou nas redes sociais para que alguém mostre o
vídeo no qual, supostamente agride Gustavo Carvalho, do MBL como foi amplamente divulgado.

Segundo Rogério Cafeteira, o integrante do MBL terá uma nova oportunidade de apresentar o vídeo no Tribunal.

“Estou esperando até agora o vídeo… fiz e refaço um desafio público a mostrarem algum vídeo que mostre eu
agredindo esse delinquente. Mas ele terá mais uma chance, no tribunal”, destacou.

Gustavo Carvalho registrou um B.O acusando o secretário Rogério Cafeteira de agressão, após a cerimônia de
abertura dos JEMs, no Impem, no Calhau.

Foto: Reprodução / Twitter
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Mais dois agentes policiais sofrem atentado na cidade de Caxias

Últimas vítimas foram o sargento Amorim e o investigador Renato, baleados durante diligência no povoado
Lagoa do Mariano; no início da semana, o delegado Valdemar Barros e o investigador Marinho foram baleados
na delegacia
CAXIAS - Agentes policiais mais uma vez são vítimas de atentado em Caxias. Em menos de uma semana, quatro
profissionais da área de segurança pública foram baleados por criminosos naquela cidade. Na madrugada desta
sexta-feira, 9, o sargento Amorim, da Polícia Militar, e o investigador Renato, da Polícia Civil, foram recebidos a
tiros, no povoado Lagoa do Mariano, zona rural do município em uma diligência. O principal acusado é o
foragido do Poder Judiciário, Edifranco Sousa Santos.

 

O delegado Jair Paiva, da regional de Caxias, informou que os policiais tinham ido à localidade com o objetivo
de cumprir uma ordem de prisão em desfavor de Edifranco Sousa, que é suspeito de ter assassinado um
cobrador de ônibus, em dezembro do ano passado. “Os policiais foram informados de que o criminoso estava
nessa região e foram, então, cumprir a ordem judicial”, explicou Jair Paiva.

Segundo o delegado, os militares, ao chegarem no povoado Lagoa do Mariano, foram recebidos a tiros pelo
criminoso. Uma das balas atingiu a cabeça e as nádegas do sargento Amorim, enquanto o investigador da
Polícia Civil foi atingido no pé. Os feridos foram levados para o Hospital Gentil Filho, na área central de Caxias.

No hospital, Renato foi submetido a tratamento cirúrgico e ainda nesta sexta-feira recebeu alta médica. Já o
sargento passou por uma cirurgia e foi transferido para um hospital em Teresina, devido ao seu estado ser
considerado grave. Quanto a Edifranco Sousa conseguiu escapar do cerco policial.

“Os policiais foram informados de que o criminoso estava na região e foram, então, cumprir a ordem judicial”
Jair Paiva, delegado regional de Caxias
Internado

O delegado Valdemar Barros, titular da cidade de Aldeias Altas, permanece internado no Hospital Geral de
Caxias se recuperando de um atentado sofrido na tarde do último domingo, em Caxias. Ele e o investigador
Marinho, da Polícia Civil, e uma mulher identificada como Natália, foram baleados dentro da delegacia da
cidade pelo ex-presidiário Jardel da Silva Ribeiro, o Burrão, de 22 anos.

Valdemar Barros estava de plantão na delegacia de Caxias durante o último fim de semana ao tomar o
depoimento de Jardel Ribeiro, que havia sido preso na cidade. Em um momento de descuido, Jardel da Silva
apoderou-se da arma do delegado que estava sobre a mesa e atirou inicialmente em Valdemar Barros e, na fuga,
baleou Marinho e Natália. Ele foi preso após invadir o Hospital Infantil de Caxias.

Valdemar Barros e os dois feridos foram socorridos ao hospital da cidade. O delegado foi submetido a
tratamento cirúrgico e perdeu um dos rins, o baço e teve ferimentos no diafragma. Enquanto, o investigador
Marinho, atingido na perna direita, também passou por processo cirúrgico e já recebeu alta médica. A terceira



vítima, que sofreu ferimento no ombro, também já deixou o hospital.

Fique sabendo

Em 2014 ouve um caso de morte na Delegacia Especial da Mulher de Caxias. A escrivã Loane Maranhão Silva
The, de 32 anos, foi assassinada a golpes de faca no seu local de serviço, segundo a polícia, por Francisco Alves
Costa, de 44 anos. Ela estava no cartório da delegacia ouvindo o criminoso que havia sido denunciado pelas
próprias filhas, menores, pelo crime de estupro quando foi atacada.
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Agressão

Gustavo Carvalho afirmou que gravava um vídeo e fazia perguntas ao secretário sobre a situação do alojamento
dos atletas, quando teria sido agredido pelo secretário de Estado.
“Levei um mata-leão do secretário Rogério Cafeteira e fui agredido pelos seguranças dele também”, disse o
jovem. Ele mostrou fotos de lesões no pescoço.
No fim, Gustavo afirmou que tentará recuperar um vídeo do seu celular - que supostamente teria sido apagado
por seguranças do evento - e pedirá na Justiça o registro de câmeras do local.
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Exemplo de amor e bondade

Ao voltar de um júri em Matinha, entrei em Viana para visitar o amigo Gerson de Oliveira Costa, pessoa
generosa, pai amoroso, excelente caráter, humilde, conversa agradável. Pura emoção. Encontrei-o em sua
farmácia, atendendo as pessoas que o procuravam, pelo profundo conhecimento que possuía sobre
medicamentos, dada sua longa experiência como representante de laboratórios e proprietário de farmácias em
São Luís, Bacabal e Viana.

Partiu antes de Maria de Lourdes de Carvalho Costa, D. Lourdinha, sua esposa. O casal dividia-se entre Viana e
São Luís. Mas foi em Viana que ela realizou um belo trabalho social, acolhendo e orientando jovens gestantes
carentes, que se transformou, ao longo de décadas, numa instituição respeitada, a Fundação Beneficente São
Sebastião, onde educou e preparou jovens, deu-lhes uma qualificação para sobreviverem e emergirem dos
grilhões da pobreza e da miséria.

Respeitada e querida na cidade, foi procurada por partidos políticos dado o potencial eleitoral de seu trabalho,
mas nunca se deixou seduzir por tais investidas. Não era, porém, alheia à política. Certa feita convidou-me para
coordenar um debate entre os candidatos a prefeito da cidade, promovido pela Fundação.

Protagonista de longa e bela história de amor, dedicação e sacrifício, sua recente partida não entristeceu
apenas Viana, mas aos que certamente ajudaria, se viva permanecesse, seus filhos, sua família, seus amigos,
que a admiravam e tinham nela um porto seguro, ouvidos pacientes e palavras de conforto, fé, esperança e
estímulo.

- Pessoas como D. Lourdinha não deveriam morrer. Fazem muita falta. Ela está à frente de nosso tempo, dizia
Enide, minha esposa, que se encantava com a vitalidade, a alegria e a esperança de D. Lourdinha no trabalho
social que realizava em Viana, no carinho, na dedicação e na atenção que dispensava a seus filhos, sua família,
seus amigos. Admirava a essência de bondade, generosidade e seu jeito ímpar de aceitar e compreender cada
pessoa como era, sem criticar ninguém. Onde havia conflito, fomentava o entendimento e a união.

Sua família, apesar de sempre preocupada com sua dedicação à sua obra social em Viana, nunca lhe foi um
obstáculo. Por mais que tentou, Seu Gerson não conseguia impedi-la dos riscos de ir na garupa de motos sobre
as pedras e a piçarra em Viana para cuidar dos interesses da Fundação. Nem seus filhos puderam zangar-se
quando lhe mandaram farto material de construção para que reformasse sua casa, em São Luís, e ela o
despachou para Viana, para ser usado na manutenção da Fundação.

D. Lourdinha deixou um belo legado de amor e bondade no coração, na alma e na lembrança de seus filhos,
amigos e daqueles a quem ela ajudou e propiciou uma chance de sobreviver com dignidade.
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Justiça determina que filho de Dutra pode visitá-lo no hospital

Domingos Dutra está internado desde o último dia 23 de julho, após sofrer um AVC
A situação do prefeito de Paço do Lumiar, Domingo Dutra (PCdoB), segue um mistério para a maioria da
pessoas. Apesar da atualização feita pela primeira dama, Núbia Dutra, na última semana, o real estado é
desconhecido de quase todos.

Nesta sexta-feira (9), o filho de Dutra, Daniel Dutra, conseguiu uma decisão liminar para ter permissão para
visitar o pai no Hospital São Domingos. A decisão foi do juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros, da 3ª Vara de
Paço do Lumiar.

Com isso, Daniel poderá visitar o pai. A Justiça estipulou uma multa diária de R$ 500 em caso de
descumprimento da lei.
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Concursos públicos: saiba como se preparar de forma adequada

Estar bem preparado para realizar um concurso pode alavancar suas chances na busca da tão sonhada vaga no
serviço público
Saiu o edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão e a galera já está na loucura para estudar e
conseguir a tão sonhada vaga no serviço público. Ainda mais que os salários iniciais podem chegar a R$ 9,1 mil,
para nível superior.

No entanto, se você esperou a publicação do edital para começar a estudar, saiba que está muito atrás de
milhares de outros candidatos que estão se preparando há vários meses. Mas não se desespere, trouxemos 5
dicas para você se preparar não só para este, mas para qualquer concurso. Vamos lá?!

C o n t i n u e  l e n d o  e m :  
https://oimparcial.com.br/concursos-e-emprego/2019/08/concursos-publicos-saiba-como-se-preparar-de-forma-a
dequada/

https://oimparcial.com.br/concursos-e-emprego/2019/08/concursos-publicos-saiba-como-se-preparar-de-forma-adequada/
https://oimparcial.com.br/concursos-e-emprego/2019/08/concursos-publicos-saiba-como-se-preparar-de-forma-adequada/

