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Novela pastelão

 

A novela do entra e sai de Zé Vieira na Prefeitura de Bacabal virou um enredo de péssimo conteúdo e de custos
elevados para a população. Por três vezes, o prefeito eleito em 2016, Zé Vieira, vem sendo derrubado e
retornado ao posto por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Pior de tudo: o rolo é
pesado e ainda tem combustível para gastar
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Ex-prefeito de Codó é condenado por irregularidades
administrativas

14/11/2017 14:28:44

Uma apelação formulada pela 1ª Promotoria de Justiça de Codó levou a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
a condenar o ex-prefeito do município Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, conhecido como Biné
Figueiredo, ao ressarcimento de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres municipais.

Além disso, o ex-prefeito foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração
recebida enquanto ocupava a chefia do Executivo Municipal.

Para os desembargadores, ficaram comprovadas irregularidades na prestação de contas do convênio firmado e
a inércia do ex-gestor em regularizá-las. Em primeiro grau, o juiz da comarca de Codó havia julgado
improcedente a ação, por entender não estar configurado ato de improbidade administrativa.

A Ação Civil Pública, de autoria da promotora de justiça Linda Luz Matos Carvalho, proposta em 2013,
baseia-se em uma representação formulada por vereadores do município a respeito de um convênio firmado
pela Prefeitura com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades
(Secid), para a recuperação de uma ponte localizada no povoado Amorim.

Os vereadores contestavam os valores supostamente utilizados na recuperação de uma ponte simples, de
madeira e com trânsito em mão única. O Inquérito Civil que embasou a ação proposta pelo Ministério Público
apontou diversas irregularidades na prestação de contas dos recursos incorporados aos cofres do Município de
Codó.
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Ex-prefeito de Codó é condenado por irregularidades em prestação
de contas

14/11/2017 14:51:50

Uma apelação formulada pela 1ª Promotoria de Justiça de Codó levou a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
a condenar o ex-prefeito do município Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, conhecido como Biné
Figueiredo, ao ressarcimento de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres municipais.

Além disso, o ex-prefeito foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração
recebida enquanto ocupava a chefia do Executivo Municipal.

Para os desembargadores, ficaram comprovadas irregularidades na prestação de contas do convênio firmado e
a inércia do ex-gestor em regularizá-las. Em primeiro grau, o juiz da comarca de Codó havia julgado
improcedente a ação, por entender não estar configurado ato de improbidade administrativa.

Entenda o caso

A Ação Civil Pública, de autoria da promotora de justiça Linda Luz Matos Carvalho, proposta em 2013,
baseia-se em uma representação formulada por vereadores do município a respeito de um convênio firmado
pela Prefeitura com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades
(Secid), para a recuperação de uma ponte localizada no povoado Amorim.

Os vereadores contestavam os valores supostamente utilizados na recuperação de uma ponte simples, de
madeira e com trânsito em mão única. O Inquérito Civil que embasou a ação proposta pelo Ministério Público
apontou diversas irregularidades na prestação de contas dos recursos incorporados aos cofres do Município de
Codó.
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CODÓ: Reforma de decisão determina que ex-prefeito devolva
dinheiro a município

Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, ex-prefeito do Município de Codó

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) reformou decisão de primeira instância e
condenou o ex-prefeito do Município de Codó, Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, a ressarcir o erário no
valor de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária. Para os magistrados do órgão, ficaram comprovadas
irregularidades na prestação de contas de convênio e a inércia do gestor público em regularizá-las. Figueiredo
também deverá pagar multa de dez vezes o valor da remuneração que recebia à época dos fatos.

De acordo com o relatório, a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Codó ajuizou ação, alegando que
Figueiredo, quando prefeito, aplicou irregularmente recursos repassados por meio de convênio administrativo
firmado com o Estado, que teve como objeto a execução de obras de recuperação de ponte localizada no
povoado Amorim, no município.

O MPMA sustentou que, no mandato do então prefeito, foi repassado o valor de R$ 33.182,94, sendo que o
município estaria inadimplente, em razão da constatação de irregularidade na prestação de contas.

O Juízo de base julgou improcedente a ação do MPMA, uma vez que não teria ficado configurado o ato de
improbidade administrativa imputado ao então prefeito, tornando sem efeito, também, a liminar de
indisponibilidade de bens que havia sido concedida.

Inconformado, o Ministério Público apelou ao TJMA contra a sentença de primeira instância, relatando que a
ação civil pública se fundou em inquérito civil, no qual ficou constatado que o então prefeito não comprovou,
por qualquer documento, o saneamento de irregularidades evidenciadas na prestação de contas relativa ao
convênio. Informou haver provas suficientes a demonstrar a materialidade e autoria do ato de improbidade.

O desembargador Marcelino Everton (relator) entendeu que os autos revelam a configuração de ato de
improbidade e também apontam para a existência de elemento subjetivo a ele correspondente, o dolo genérico
de realizar conduta que atente contra os princípios da administração pública, não exigindo a presença de dolo
específico.

O relator destacou a existência, nos autos, de documento emitido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura
(Sinfra), que demonstra oito irregularidades alegadas na ação. Em razão disso, o desembargador votou pela
reforma da sentença monocrática, para que o ex-prefeito devolva o valor do convênio, devidamente atualizado,
e fixou a multa de dez vezes o valor recebido pelo apelado à época em que exercia o cargo de prefeito.

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo e o juiz Jairon Ferreira, convocado para compor quórum,
acompanharam o voto do relator, dando provimento ao recurso do Ministério Público estadual.



 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
14/11/2017 - BLOG GUSTAVO 45 
POSITIVA
Ex-prefeito Biné Figueiredo é condenado por improbidade administrativa

Pag.: 5

Ex-prefeito Biné Figueiredo é condenado por improbidade
administrativa

Uma apelação formulada pela 1ª Promotoria de Justiça de Codó levou a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
a condenar o ex-prefeito Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, conhecido como Biné Figueiredo ao
ressarcimento de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres municipais.
Além disso, o ex-prefeito foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração
recebida enquanto ocupava a chefia do Executivo Municipal.
Para os desembargadores, ficaram comprovadas irregularidades na prestação de contas do convênio firmado e
a inércia do ex-gestor em regularizá-las. Em primeiro grau, o juiz da comarca de Codó havia julgado
improcedente a ação, por entender não estar configurado ato de improbidade administrativa.
ENTENDA O CASO
A Ação Civil Pública, de autoria da promotora de justiça Linda Luz Matos Carvalho, proposta em 2013,
baseia-se em uma representação formulada por vereadores do município a respeito de um convênio firmado
pela Prefeitura com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades
(Secid), para a recuperação de uma ponte localizada no povoado Amorim.
Os vereadores contestavam os valores supostamente utilizados na recuperação de uma ponte simples, de
madeira e com trânsito em mão única. O Inquérito Civil que embasou a ação proposta pelo Ministério Público
apontou diversas irregularidades na prestação de contas dos recursos incorporados aos cofres do Município de
Codó.
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Câmara do TJ decide por receber denúncia criminal contra o
prefeito de São João Batista

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu receber uma denúncia criminal contra
o prefeito de São João Batista, João Dominici. A sessão terminou agora a pouco e os desembargadores que
compõem a câmara, decidiram seguir o voto do relator do processo, Antonio Bayma Araújo.
A denúncia foi oferecida pelo procurador do Ministério Público do Maranhão, Luiz Gonzaga, com base em
denúncias do promotor de Justiça de São João Batista, Felipe Rotondo. Entre as denúncias, estão a falta de
informações pedidas pela Promotoria de Justiça, o que motivou uma das ações movidas pelo promotor.
A decisão deveria ser dada na semana passada, quando a câmara esteve reunida, mas teve que ser adiada a
pedido de um desembargador. Com isso, foi marcada novamente o julgamento que decidiu por receber a
denúncia contra João Dominici. Em consulta ao processo, a informação é que os desembargadores receberam
por unanimidade a denúncia, acatando o voto do relator.
Na prática, segundo advogados ouvidos pelo Blog do Jailson Mendes, esta decisão de hoje, o Tribunal de Justiça
do Maranhão autoriza o Ministério Público a investigar criminalmente o prefeito de São João Batista, já que este
tem foro privilegiado e precisa de uma autorização de uma corte superior para ser investigar criminalmente.
O gestor responde ainda por outras 5 ações criminais, movidas pelo procurador do Ministério Público, e que
aguardam para serem recebidas ou não pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Além disso, João Dominici
enfrenta dois pedidos de afastamento, que tramitam na Comarca de São João Batista. Um deles já foi negado.
Folha de SJB
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Ex-presidente da Câmara de Icatu é condenado a devolver R$ 497
mil aos cofres públicos

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) condenou o ex-presidente da Câmara Municipal
de Icatu, José Ribamar de Sousa Almeida, a ressarcir os cofres públicos no valor de R$ 497.243,05. Ele também
terá seus direitos políticos suspensos por três anos, mesmo prazo em que ficará proibido de contratar com o
Poder Público. Segundo os autos, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) apurou que a Câmara recebeu a
verba, a título de receita, mas não existe comprovação da destinação do montante por parte do então gestor.

O Ministério Público estadual (MPMA) apelou ao TJMA contra a sentença de primeira instância, que julgou
improcedentes os pedidos feitos pelo órgão em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A
decisão de 1º grau disse ter ficado caracterizada a inépcia da petição inicial e evidente o cerceamento da defesa,
do contraditório e do devido processo legal, o que teria levado ao indeferimento e extinção do processo.

O MPMA sustentou que o TCE analisou a prestação de contas do apelado, quando era presidente da Câmara de
Icatu, no exercício financeiro de 2008, tendo detectado diversas irregularidades, em razão de várias despesas
sem o devido processo de licitação.

O desembargador Ricardo Duailibe (relator) verificou os documentos técnicos produzidos pelo TCE e entendeu
como evidenciada a prática de diversas condutas que revelam a má gestão dos recursos públicos alocados à
Câmara Municipal de Icatu, no exercício de 2008.

O relator entendeu que a petição inicial explicitou bem as especificidades do caso concreto, conceituando
condutas descritas na Lei de Improbidade Administrativa, bem como mencionando que, da análise feita pelo
TCE, resultou a desaprovação das contas da Câmara.

Duailibe destacou que o débito apontado pelo TCE, a ser restituído ao erário, foi de R$ 497.243,05, assim como
a imputação de multas nos valores de R$ 49.724,30, R$ 10 mil e R$ 19 mil.

O magistrado frisou que, em momento algum, o apelado manifestou-se no sentido de comprovar a efetiva
aplicação dos recursos e limitou-se a suscitar a ausência de dolo. Para o relator, a omissão do apelado deve
levar à sua condenação no montante da verba recebida.
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Câmara de Bacabal pede no CNJ afastamento de Nelma Sarney e Cleonice Freire

Conforme informado pelo blog na última sexta-feira (11), na tarde de hoje (13), a Câmara Municipal de Bacabal
protocolou
reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra as desembargadoras Nelma Sarney e
Cleonice Freire, por conta
de decisões suspeitas no processo envolvendo o prefeito afastado de Bacabal, Zé Vieira (PP).
De acordo com a petição, as desembargadoras tomaram sucessivos atos processuais praticados claramente com
o intuito de afastar,
estranhamente, a competência do relator, desembargador José de Ribamar Castro, que havia determinado o
afastamento do prefeito.
Além disso, os advogados de defesa de Zé Vieira utilizam diversas manobras na tentativa de escolher o relator
do processo e
contaram com a colaboração de Nelma e Cleonice. A última chegou a dar decisão como plantonista em favor de
Zé Vieira fora do
horário de plantão judiciário, o que fere o texto da lei.
Entre os pedidos ao CNJ, a Câmara solicita que sejam aplicadas as sanções legais as desembargadoras e o
afastamento liminar de
suas funções.
Zé Vieira foi retirado do cargo pelo decano do Tribunal de Justiça, Antônio Bayma, que restabeleceu a
competência de Ribamar
Castro no caso e o consequente afastamento imediato do prefeito.
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A quem mesmo interessa manter ou tirar Zé Vieira da prefeitura de
Bacabal?

Sinceramente, não dá mesmo para entender (sic) a quem interessa manter ou tirar o ainda prefeito de Bacabal,
Zé Vieira (PR), do cargo. A própria Justiça Federal já determinou que ele se encontra inelegível, mas o que se tem
observado é uma guerra frenética no Tribunal de Justiça do Maranhão para livrar a cara do gestor da função
administrativa do município.
 
Ao que tudo indica, a palavra final deve ficar sob o olhar jurídico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que vai
apreciar sobre a cassação ou não do mandato eletivo, a pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE).
 
Enquanto isso, o estica e puxa de tirar ou deixar o prefeito eleito Zé Vieira na gestão de Bacabal continua e vai
ganhando contornos hilários, mas com um fundo de piada de mal gosto.
 
No entanto, o imbróglio deve servir a alguém, já que as eleições de 2018 está batendo na porta e o clima está
cada vez mais tenso.

Vale lembrar que Bacabal é uma interessante e importante base eleitoral.
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Tribunal De Justiça Instala 3ª Vara De Paço Do Lumiar

 
Fonte: TJMA
 
O Tribunal de Justiça do Maranhão instalou, na manhã desta segunda-feira (13), a 3ª Vara do Termo Judiciário
de Paço do Lumiar, pertencente à Comarca da Ilha de São Luís. A solenidade contou com a presença do
presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, e da corregedora-geral da Justiça, desembargadora
Anildes Cruz, além de magistrados e autoridades.
 
A nova unidade judicial funcionará no Fórum de Paço do Lumiar (Avenida 15, s/nº – Maiobão) e terá
competências como Sucessão e Interdição; Direito de Família; Lei Maria da Penha; Tribunal do Júri; Infância e
Juventude e crimes contra crianças e adolescentes.
 
O presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, apontou a satisfação do Poder Judiciário em atender a
uma necessidade urgente da população luminense. Ele informou que o TJMA está realizando processo licitatório
para reforma e ampliação do Fórum com o objetivo de abrigar a 3ª Vara, que funcionará temporariamente em
espaço adaptado do Salão do Júri.
 
“Hoje se concretiza uma história que se alongou por vários anos entre criação e instalação da vara”, relembrou
o presidente do TJMA.
 
A corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, também falou da necessidade urgente de
instalação da 3ª Vara, uma iniciativa muito esperada tanto pela população quanto pelos magistrados e
servidores, que vêm sobrecarregados com o aumento da demanda processual.
 
“Concretizamos aqui um ato de melhoria da prestação jurisdicional e de garantia do acesso à Justiça”, avaliou a
desembargadora Anildes Cruz.
 
Durante a instalação, a juíza da 2ª Vara e diretora do Fórum local, Vanessa Clementino Sousa, ressaltou o
empenho dos gestores do TJMA em atender aos pedidos de criação e instalação da unidade.
 
O processo de criação e instalação da 2ª Vara foi iniciado em 2011, diante do elevado crescimento populacional
do Município de Paço do Lumiar e da urgente necessidade de ampliação da capacidade de atendimento
processual.
 
“Significa uma Justiça mais célere em matérias de alta especialização, atendendo aos anseios da população do
município”, frisou a juíza Vanessa Clementino Sousa.
 
Na solenidade de instalação da unidade judicial, o presidente do TJMA empossou o juiz Gustavo Henrique Silva
Medeiros enquanto titular da 3ª Vara de Paço do Lumiar. Auxiliar de entrância final, o juiz atuou nas comarcas
de Timbiras, Barra do Corda e Itapecuru Mirim.
 
A nova unidade judicial deve ajudar a suprir a demanda do termo judiciário, onde tramitam atualmente mais de
10.500 processos nas duas varas e no Juizado Especial.
 
Prestigiaram a solenidade de instalação da vara e a posse do juiz Gustavo Medeiros as juízas Jaqueline Reis
Caracas (1ª Vara) e Joelma Sousa Santos (Juizado Especial); o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão (AMMA), juiz Ângelo dos Santos; o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra; as promotoras de



Justiça, Gabriela Taverdard e Nadja Crequeira; os defensores públicos Debora Alcantara Rodrigues e Marcus
Patrício Soares; a diretora-geral do TJMA, Isabella Lago; além de advogados e servidores da Justiça de Paço do
Lumiar.
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4ª Câmara Cível Do Tribunal De Justiça Condena Ex-Prefeito De
Codó

 
Fonte: MPMA
 
Uma apelação formulada pela 1ª Promotoria de Justiça de Codó levou a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
a condenar o ex-prefeito Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, conhecido como Biné Figueiredo ao
ressarcimento de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres municipais.
 
Além disso, o ex-prefeito foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração
recebida enquanto ocupava a chefia do Executivo Municipal.
 
Para os desembargadores, ficaram comprovadas irregularidades na prestação de contas do convênio firmado e
a inércia do ex-gestor em regularizá-las. Em primeiro grau, o juiz da comarca de Codó havia julgado
improcedente a ação, por entender não estar configurado ato de improbidade administrativa.
 
ENTENDA O CASO
 
A Ação Civil Pública, de autoria da promotora de justiça Linda Luz Matos Carvalho, proposta em 2013,
baseia-se em uma representação formulada por vereadores do município a respeito de um convênio firmado
pela Prefeitura com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades
(Secid), para a recuperação de uma ponte localizada no povoado Amorim.
 
Os vereadores contestavam os valores supostamente utilizados na recuperação de uma ponte simples, de
madeira e com trânsito em mão única. O Inquérito Civil que embasou a ação proposta pelo Ministério Público
apontou diversas irregularidades na prestação de contas dos recursos incorporados aos cofres do Município de
Codó.
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Ex-prefeito de Codó é condenado por irregularidades
administrativas

Uma apelação formulada pela 1ª Promotoria de Justiça de Codó
levou a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça a condenar o
ex-prefeito do município Benedito Francisco da Silveira Figueiredo,
conhecido como Biné Figueiredo, ao ressarcimento de R$
33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres municipais.

Além disso, o ex-prefeito foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração
recebida enquanto ocupava a chefia do Executivo Municipal.

Para os desembargadores, ficaram comprovadas irregularidades na prestação de contas do convênio firmado e
a inércia do ex-gestor em regularizá-las. Em primeiro grau, o juiz da comarca de Codó havia julgado
improcedente a ação, por entender não estar configurado ato de improbidade administrativa.

A Ação Civil Pública, de autoria da promotora de justiça Linda Luz Matos Carvalho, proposta em 2013,
baseia-se em uma representação formulada por vereadores do município a respeito de um convênio firmado
pela Prefeitura com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades
(Secid), para a recuperação de uma ponte localizada no povoado Amorim.

Os vereadores contestavam os valores supostamente utilizados na recuperação de uma ponte simples, de
madeira e com trânsito em mão única. O Inquérito Civil que embasou a ação proposta pelo Ministério Público
apontou diversas irregularidades na prestação de contas dos recursos incorporados aos cofres do Município de
Codó.
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Escola da Magistratura do Maranhão completa 31 anos de
fundação
 

Até outubro deste ano, foram ofertadas 5.178 vagas, com 1.570 horas de aula ministradas para magistrados e
servidores do Judiciário.

ASMAMA Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) está completando 31 anos de criação. A
instituição, fundada em 12 de novembro de 1986, está entre as dez mais antigas escolas judiciais do país, sendo
a primeira a oferecer curso de formação continuada para magistrados e terceira a promover formação para
ingresso na magistratura.

“A ESMAM pauta suas atividades na construção de um novo perfil de juiz, mais humano, mais próximo do
jurisdicionado e mais eficiente no cumprimento de suas demandas. Como escola judicial, propicia a atualização
dos servidores do Judiciário, por meio de cursos e treinamentos, visando à melhoria dos serviços prestados à
sociedade”, destaca o desembargador Paulo Velten, diretor da escola.

De janeiro a outubro deste ano a ESMAM promoveu 140 cursos variados, além de eventos e seminários,
totalizando 5.178 vagas ofertadas e 1.570 horas de aula ministradas por 192 formadores locais e de renome
nacional.

Do total de vagas, 1.475 foram destinadas especificamente aos magistrados alcançados pela escola em 37
atividades presenciais e de Educação a Distância (EAD). Outras 3.703 foram distribuídas em 103 cursos que
atenderam servidores, representantes das carreiras jurídicas e profissionais vinculados à magistratura estadual.
Em 2017, sob a gestão dos desembargadores Paulo Velten Pereira e José Ribamar Castro, a Escola da
Magistratura do Maranhão continua avançando em seus objetivos.

O trabalho da escola é direcionado ao modelo pedagógico interdisciplinar, capaz de oferecer tanto ao juiz como
ao servidor do Judiciário uma visão integrada do direito com as demais ciências humanas e os avanços sociais.

Por meio de pesquisas organizadas pelos Núcleos de Estudos Avançados e Contínuos, é feito o levantamento
dos cursos de maior interesse. O mesmo ocorre em relação à Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de
Justiça e os servidores.

Neste ano, mais 30 cursos de formação continuada para magistrados na modalidade presencial foram
credenciados pela Esmam junto à Escola Nacional de Formaçlão e Aperfeiçoamento da Magistratura (Enfam).
Outros sete foram realizados à distância, pela plataforma de EAD.

Para formação dos servidores do Judiciário e profissionais da carreira jurídica foram 99 cursos na modalidade
presencial e quatro à distância. As capacitações – que reuniram 3.703 alunos, aconteceram na capital e em
comarcas do interior.



A Esmam promoveu o I Seminário de Políticas Públicas de Saúde e o Congresso de Direito Público e Privado,
além de apoiar a realização dos seminários de Justiça e Meio Ambiente, Improbidade Administrativa: Maranhão
contra a Corrupção; Violência de Gênero e suas Expressões nas Relações Familiares e Sociais, eventos
importantes, que reuniram magistrados, servidores, estudantes e representantes da carreira jurídica para
debater sobre questões relevantes no contexto social e da magistratura.

Na atual gestão, foram concluídos os cursos de formação continuada para fins de vitaliciamento de uma das
turmas de 30 magistrados que ingressaram na carreira, conforme determina a Enfam.

Outro avanço é a implantação da Especialização em Teoria e Prática da Decisão Judicial, aprovada pelo
Conselho Estadual de Educação, da qual participam 30 magistrados e servidores.

Na área editorial, foi lançada, pela editora Edições Esmam, os livros Estudos em Gestão Pública: reflexões
interdisciplinares no judiciário maranhense e Tratamento Adequado de Conflitos – experiências no Maranhão. A
Biblioteca publicou 40 novas edições do Boletim Jurídico e realizou 116 empréstimos.

Também relevantes são os convênios firmados com a EPM, EMERJ e ESMEPI, além de participação em
atividades da EJAP. Parceria com o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública abriu oportunidade
para magistrados e servidores ingressarem no curso de Mestrado em Direito e curso de extensão em Direitos
Humanos, da Universidade Portucalense.

Da Assessoria de Comunicação do TJMA
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Ex-prefeito Biné Figueiredo é condenado por improbidade administrativa

Ex-prefeito foi condenado ao ressarcimento de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres
municipais.

Em 14 de novembro de 2017
Uma apelação formulada pela 1ª Promotoria de Justiça de Codó levou a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
a condenar o ex-prefeito Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, conhecido como Biné Figueiredo ao
ressarcimento de R$ 33.182,94, com juros e correção monetária, aos cofres municipais.

Além disso, o ex-prefeito foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor da remuneração
recebida enquanto ocupava a chefia do Executivo Municipal.

Para os desembargadores, ficaram comprovadas irregularidades na prestação de contas do convênio firmado e
a inércia do ex-gestor em regularizá-las. Em primeiro grau, o juiz da comarca de Codó havia julgado
improcedente a ação, por entender não estar configurado ato de improbidade administrativa.

ENTENDA O CASO
A Ação Civil Pública, de autoria da promotora de justiça Linda Luz Matos Carvalho, proposta em 2013,
baseia-se em uma representação formulada por vereadores do município a respeito de um convênio firmado
pela Prefeitura com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades
(Secid), para a recuperação de uma ponte localizada no povoado Amorim.

Os vereadores contestavam os valores supostamente utilizados na recuperação de uma ponte simples, de
madeira e com trânsito em mão única. O Inquérito Civil que embasou a ação proposta pelo Ministério Público
apontou diversas irregularidades na prestação de contas dos recursos incorporados aos cofres do Município de
Codó.
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Tribunal de Justiça instala 3ª Vara de Paço do Lumiar

14/11/2017
Nova unidade judicial terá competências como sucessão e interdição, direito de família, Lei Maria da Penha,
tribunal do júri, infância e juventude e crimes contra crianças e adolescentes

SÃO LUÍS - O Tribunal de Justiça do Maranhão instalou, na manhã de ontem a 3ª Vara do Termo Judiciário de
Paço do Lumiar, pertencente à Comarca da Ilha de São Luís. A solenidade contou com a presença do presidente
do TJMA, desembargador Cleones Cunha, e da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz,
além de magistrados e autoridades.

A nova unidade judicial funcionará no Fórum de Paço do Lumiar (Avenida 15, s/nº - Maiobão) e terá
competências como sucessão e interdição, direito de família, Lei Maria da Penha, tribunal do júri, infância e
juventude e crimes contra crianças e adolescentes.

O presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, apontou a satisfação do Poder Judiciário em atender a
uma necessidade urgente da população luminense. Ele informou que o TJMA está realizando processo licitatório
para reforma e ampliação do Fórum com o objetivo de abrigar a 3ª Vara, que funcionará temporariamente em
espaço adaptado do Salão do Júri.

“Hoje se concretiza uma história que se alongou por vários anos entre criação e instalação da vara”, relembrou
o presidente do TJMA.

A corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, também falou da necessidade urgente de
instalação da 3ª Vara, uma iniciativa muito esperada tanto pela população quanto pelos magistrados e
servidores, que vêm sobrecarregados com o aumento da demanda processual.

“Concretizamos aqui um ato de melhoria da prestação jurisdicional e de garantia do acesso à Justiça”, avaliou a
desembargadora Anildes Cruz.

Durante a instalação, a juíza da 2ª Vara e diretora do Fórum local, Vanessa Clementino Sousa, ressaltou o
empenho dos gestores do TJMA em atender aos pedidos de criação e instalação da unidade.

O processo de criação e instalação da 2ª Vara foi iniciado em 2011, diante do elevado crescimento populacional
do Município de Paço do Lumiar e da urgente necessidade de ampliação da capacidade de atendimento
processual.

“Significa uma Justiça mais célere em matérias de alta especialização, atendendo aos anseios da população do
município”, frisou a juíza Vanessa Clementino Sousa.

Na solenidade de instalação da unidade judicial, o presidente do TJMA empossou o juiz Gustavo Henrique Silva
Medeiros enquanto titular da 3ª Vara de Paço do Lumiar. Auxiliar de entrância final, o juiz atuou nas comarcas



de Timbiras, Barra do Corda e Itapecuru Mirim.

A nova unidade judicial deve ajudar a suprir a demanda do termo judiciário, onde tramitam atualmente mais de
10.500 processos nas duas varas e no Juizado Especial.

Prestigiaram a solenidade de instalação da vara e a posse do juiz Gustavo Medeiros as juízas Jaqueline Reis
Caracas (1ª Vara) e Joelma Sousa Santos (Juizado Especial); o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão (Amma), juiz Ângelo dos Santos; o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra; as promotoras de
Justiça, Gabriela Taverdard e Nadja Crequeira; os defensores públicos Debora Alcantara Rodrigues e Marcus
Patrício Soares; a diretora-geral do TJMA, Isabella Lago; além de advogados e servidores da Justiça de Paço do
Lumiar.
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Ex-presidente da Câmara Municipal é condenado a devolver dinheiro ao erário

José Ribamar de Sousa Almeida foi condenado a ressarcir os cofres públicos no valor de R$ 497.243,05.

Fonte: TJMA
Data de publicação: 14/11/2017

O desembargador Ricardo Duailibe (relator) entendeu como evidenciada a má gestão dos recursos públicos
(Foto: Ribamar Pinheiro)

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) condenou o ex-presidente da Câmara Municipal
de Icatu, José Ribamar de Sousa Almeida, a ressarcir os cofres públicos no valor de R$ 497.243,05. Ele também
terá seus direitos políticos suspensos por três anos, mesmo prazo em que ficará proibido de contratar com o
Poder Público. Segundo os autos, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) apurou que a Câmara recebeu a
verba, a título de receita, mas não existe comprovação da destinação do montante por parte do então gestor.

O Ministério Público estadual (MPMA) apelou ao TJMA contra a sentença de primeira instância, que julgou
improcedentes os pedidos feitos pelo órgão em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A
decisão de 1º grau disse ter ficado caracterizada a inépcia da petição inicial e evidente o cerceamento da defesa,
do contraditório e do devido processo legal, o que teria levado ao indeferimento e extinção do processo.

O MPMA sustentou que o TCE analisou a prestação de contas do apelado, quando era presidente da Câmara de
Icatu, no exercício financeiro de 2008, tendo detectado diversas irregularidades, em razão de várias despesas
sem o devido processo de licitação.

O desembargador Ricardo Duailibe (relator) verificou os documentos técnicos produzidos pelo TCE e entendeu
como evidenciada a prática de diversas condutas que revelam a má gestão dos recursos públicos alocados à
Câmara Municipal de Icatu, no exercício de 2008.

O relator entendeu que a petição inicial explicitou bem as especificidades do caso concreto, conceituando
condutas descritas na Lei de Improbidade Administrativa, bem como mencionando que, da análise feita pelo
TCE, resultou a desaprovação das contas da Câmara.

Duailibe destacou que o débito apontado pelo TCE, a ser restituído ao erário, foi de R$ 497.243,05, assim como
a imputação de multas nos valores de R$ 49.724,30, R$ 10 mil e R$ 19 mil.

O magistrado frisou que, em momento algum, o apelado manifestou-se no sentido de comprovar a efetiva
aplicação dos recursos e limitou-se a suscitar a ausência de dolo. Para o relator, a omissão do apelado deve
levar à sua condenação no montante da verba recebida.

O desembargador Raimundo Barros e a juíza Janaína Araújo de Carvalho, convocada para compor quórum,
também deram provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a sentença de 1º grau. (Protocolo nº



38364/2017)

(TJMA)
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AMPLIAÇÃO | Tribunal de Justiça instala 3ª Vara de Paço do
Lumiar

O Tribunal de Justiça do Maranhão instalou, na manhã desta segunda-feira (13), a 3ª Vara do Termo Judiciário
de Paço do Lumiar, pertencente à Comarca da Ilha de São Luís. A solenidade contou com a presença do
presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, e da corregedora-geral da Justiça, desembargadora
Anildes Cruz, além de magistrados e autoridades.

A nova unidade judicial funcionará no Fórum de Paço do Lumiar (Avenida 15, s/nº – Maiobão) e terá
competências como Sucessão e Interdição; Direito de Família; Lei Maria da Penha; Tribunal do Júri; Infância e
Juventude e crimes contra crianças e adolescentes.

O presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, apontou a satisfação do Poder Judiciário em atender a
uma necessidade urgente da população luminense. Ele informou que o TJMA está realizando processo licitatório
para reforma e ampliação do Fórum com o objetivo de abrigar a 3ª Vara, que funcionará temporariamente em
espaço adaptado do Salão do Júri.

"Hoje se concretiza uma história que se alongou por vários anos entre criação e instalação da vara", relembrou
o presidente do TJMA.

A corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, também falou da necessidade urgente de
instalação da 3ª Vara, uma iniciativa muito esperada tanto pela população quanto pelos magistrados e
servidores, que vêm sobrecarregados com o aumento da demanda processual.

"Concretizamos aqui um ato de melhoria da prestação jurisdicional e de garantia do acesso à Justiça", avaliou a
desembargadora Anildes Cruz.

Durante a instalação, a juíza da 2ª Vara e diretora do Fórum local, Vanessa Clementino Sousa, ressaltou o
empenho dos gestores do TJMA em atender aos pedidos de criação e instalação da unidade.

O processo de criação e instalação da 2ª Vara foi iniciado em 2011, diante do elevado crescimento populacional
do Município de Paço do Lumiar e da urgente necessidade de ampliação da capacidade de atendimento
processual.

"Significa uma Justiça mais célere em matérias de alta especialização, atendendo aos anseios da população do
município", frisou a juíza Vanessa Clementino Sousa.

Na solenidade de instalação da unidade judicial, o presidente do TJMA empossou o juiz Gustavo Henrique Silva
Medeiros enquanto titular da 3ª Vara de Paço do Lumiar. Auxiliar de entrância final, o juiz atuou nas comarcas
de Timbiras, Barra do Corda e Itapecuru Mirim.



A nova unidade judicial deve ajudar a suprir a demanda do termo judiciário, onde tramitam atualmente mais de
10.500 processos nas duas varas e no Juizado Especial.

Prestigiaram a solenidade de instalação da vara e a posse do juiz Gustavo Medeiros as juízas Jaqueline Reis
Caracas (1ª Vara) e Joelma Sousa Santos (Juizado Especial); o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão (AMMA), juiz Ângelo dos Santos; o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra; as promotoras de
Justiça, Gabriela Taverdard e Nadja Crequeira; os defensores públicos Debora Alcantara Rodrigues e Marcus
Patrício Soares; a diretora-geral do TJMA, Isabella Lago; além de advogados e servidores da Justiça de Paço do
Lumiar.
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JUDICIÁRIO | TJMA regulamenta competência da Diretoria
Judiciária na devolução de petições

O Poder Judiciário Maranhão (TJMA) publicou a Portaria nº 9482017, delegando competência à Diretoria
Judiciária do Tribunal de Justiça do Maranhão para determinar a devolução de petições protocoladas por
advogados ou órgãos.

A devolução poderá ocorrer quando as petições se referirem a processo já baixado à origem e quando não
contiverem, na folha de rosto, indicação clara do nome completo das partes, da classe e do número do processo
ao qual deveriam referir-se.

A Diretoria Judiciária terá competência também para determinar o encaminhamento ao destino correto de
petições recebidas de órgãos públicos endereçadas a outro Tribunal, bem como para devolver processos
remetidos ao TJMA por equívoco.

É obrigação do peticionante declarar, nas petições protocoladas no Tribunal de Justiça do Maranhão, o
endereço em que receberá comunicações.

Serão encaminhadas à Coordenação de Arquivo do TJMA as petições que contenham indicação equivocada ou
incompleta do endereço do peticionante, que não permita a sua devolução.

Para tornar mais célere a atividade judiciária, o titular da Diretoria Judiciária poderá subdelegar ao
coordenador de Protocolo, Cadastro e Autuação os casos referentes à devolução de processos remetidos ao
Tribunal de Justiça por equívoco.

As comunicações deverão ser realizadas com as cautelas necessárias à autenticação da mensagem e do seu
recebimento.
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FERIADO | Judiciário do Maranhão suspende expediente nesta
quarta-feira (15)

14/11/2017 14:23:12

 

O expediente nos órgãos do Poder Judiciário do Maranhão será suspenso nesta quarta-feira (15) - Feriado da
Proclamação da República. Os prazos processuais iniciados ou encerrados nesta data serão automaticamente
prorrogados para quinta-feira (16).

As datas com os feriados e pontos facultativos na Justiça estadual estão relacionadas na Resolução nº 059/2016,
assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha.

PLANTÃO - Para o atendimento das demandas urgentes - habeas corpus, mandados de segurança, agravos de
instrumento e suspensão de liminares - ficará em funcionamento o plantão judicial, nas esferas cível e criminal
da Justiça de 1º e 2º Graus.

Desde o dia 31 de julho, o Plantão do 2º Grau recebe as demandas exclusivamente pelo Processo Judicial
eletrônico (PJe), com algumas exceções. O telefone celular disponibilizado para contato é o (98) 98815-8344. O
sistema funciona em regime de sobreaviso.

Já no 1º Grau, os telefones celulares disponibilizados são (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal),
ainda não sendo recebidos pedidos por meio do PJe (Processo Judicial Eletrônico). Todas as petições devem ser
entregues em meio físico (impressas em papel), diretamente no local do plantão, no Fórum de São Luís
(Calhau).

Respondem pelos plantões cível e criminal da Comarca da Ilha de São Luís, nesta semana (13 a 19 de
novembro), respectivamente, as juízas Ticiany Gedeon Maciel Palácio (2ª Vara Cível de Ribamar) e Lewman de
Moura Silva (juíza auxiliar).

Auxiliam as magistradas no plantão desta semana as secretárias judiciais Luanna Coutinho (2ª Vara Cível de
Ribamar) e Gabryenilde de Sousa (8ª Vara Criminal).

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com os servidores plantonistas,
responsáveis pelo processamento e encaminhamento das ações aos magistrados de plantão.

Registro de óbito - Também haverá plantão noturno para registro de óbito, sob a competência do Cartório da 3ª
Zona (João Paulo). No feriado (15), sábado (18) e domingo (19), o plantão de 24h é de responsabilidade dos
cartórios da 3ª Zona, 4ª Zona (Cohab Anil) e 5ª Zona (São Francisco), respectivamente. Os cartórios devem ser
acionados pelo telefone (98) 98112-2794.



 


