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De O Estadão

 

BRASÍLIA - Escolhido para substituir o secretário que defendeu uma "chacina por semana" nos
presídios, Francisco de Assis Costa Filho, que comandará a Secretaria Nacional de Juventude
do governo de Michel Temer, se diz um defensor dos direitos humanos e afirmou que
"violência não é combatida com violência", mas com políticas públicas. Professor de Direitos
Humanos da Universidade Estadual do Maranhão e até ontem presidente nacional da
Juventude do PMDB, sua posse está marcada para a próxima segunda-feira, 16. 

O maranhense, que é também advogado e ocupava um cargo de superintendência na EBC
(Empresa Brasil de Comunicação) no Maranhão, disse acreditar na ressocialização dos presos
e disse que vai trabalhar para ajudar a implementar políticas públicas que ajudem a diminuir a
violência entre os jovens e a combater a desigualdade social, em clara oposição ao discurso
do ex-secretário Bruno Moreira Santos, conhecido como Bruno Júlio, exonerado no início da
semana. 

Assis Filho responde a denúncia do Ministério Público do Maranhão feita em 2016 por
improbidade administrativa na cidade de Pio XII, onde nasceu e da qual já foi vereador. Ele
teve bens indisponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em agosto
passado. Recorrendo quanto ao bloqueio de bens, Assis Filho teve recurso negado na segunda
instância, mas justamente nesta sexta-feira, 13, dia de sua nomeação, recebeu uma
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão favorável ao fim do bloqueio de
recursos. Aguarda uma decisão do desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, relator do
caso, que pode decidir sozinho ou levar ao plenário. 

Você responde a uma denúncia por improbidade administrativa na Justiça do
maranhão, acusado de envolvimento em um caso de contratação de funcionários
fantasmas em que teriam sido desviados cerca de R$ 2,5 milhões da prefeitura de
Pio XII, sua cidade natal. O que o senhor alega? 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,novo-secretario-da-juventude-de-temer-tem-bens-bloqueados-em-processo-de-improbidade,10000099948
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,novo-secretario-da-juventude-de-temer-tem-bens-bloqueados-em-processo-de-improbidade,10000099948


O Ministério Público investigava através de inquérito civil a suposta existência de funcionários
fantasmas. Eu estava como procurador-geral do município, e algumas posições do promotor
quanto às investigações não foram de acordo com o que a Procuradoria-Geral do município
entendia. O nosso posicionamento foi exposto, e o promotor da época se sentiu
desconfortável com tal situação. A afirmação de que eu acumulava funções e que, por conta
disso, havia fantasmas, não procede. Eu exerci três funções: a primeira como secretário
municipal de cultura e juventude, depois como assessor jurídico da Secretaria Municipal de
Educação. E depois o prefeito me chamou para ser procurador-geral do município. Todas as
portarias de nomeação e exoneração são compatíveis e foram feitas em datas diferentes e
acumulativas. Talvez a minha atuação profissional como advogado e procurador do município
tenha incomodado o promotor de justiça, e inclusive a OAB entende que eu estava no
exercício da minha atividade como procurador. O MP não pode confundir o advogado com o
cliente. A OAB do Maranhão esteve em Pio XII logo depois que o meu nome foi colocado na
representação da possível improbidade administrativa junto com outros dois advogados e fez
um ato de repúdio e agravo. Quem faz a defesa da representação contra mim e outros
advogados é a própria OAB-MA, e já foi solicitado o desmembramento do processo, para que a
análise seja separada. A Justiça não se manifestou ainda, portanto não se pode considerar que
sou réu do processo, uma vez que o juiz não aceitou ainda. 
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Jusitça indefere pedido de Irlahi e mantém eleição
da Famem

O juiz Luiz de França Belchior, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu hoje (15), pedido da prefeita de
Rosário, Irlahi Linhares (PMDB), e manteve para amanhã (16), a eleição para presidente da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem).

A peemedebista recorreu à Justiça alegando vícios no edital de convocação para o pleito depois de ter a
candidatura indeferida pela comissão eleitoral.

 

"Se o edital para as eleições foi publicado em 4 de janeiro de 2017, o prazo mínimo de 20 dias não fora
respeitado, uma vez que as eleições foram marcadas para o dia 16 de janeiro de 2017. Constituindo, destarte, o
prazo mínimo de 12 inferior aos 20 dias previsto pela regra estatutária", explica nota da banca de advogados da
prefeita.

Para o juiz, contudo, essas alegações não ficaram comprovadas. "As alegações da autora são vazias e em
nenhum momento esclarecem qual o verdadeiro motivo da sua irresignação", aponta Belchior.

Em outro trecho da decisão ele sustenta, ainda, que ilegal seria suspender a eleição de hoje, porque, se isso
ocorresse, não haveria tempo para convocar outra até o dia 30 de janeiro, prazo final para o pleito.

Com a decisão, está confirmada a eleição na Famem e a candidatura única de Cleoma Tema (PSB), prefeito de
Tuntum.

Baixe aqui a íntegra da decisão.

http://gilbertoleda.com.br/wp-content/uploads/2017/01/FAMEM.pdf
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Maranhão 247 - O novo secretário nacional da Juventude do governo Temer, Francisco de Assis Costa Filho,
nomeado nesta sexta-feira 13 no lugar de Bruno Júlio - que deixou o cargo após defender "uma chacina por
semana" nos presídios do País - tem mais a responder do que o processo de improbidade administrativa no
Maranhão.

Em 2015, a Secretaria Nacional da Juventude abriu uma seleção que escolheria 100 gestores da área para
receber apoio financeiro a fim de participar do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável,
organizado pela Frente Nacional de Prefeitos, entre os dias 7 e 9 de abril daquele ano.

Na inscrição, Assis Filho informou ser secretário de Cultura e Juventude de São Luís, capital do Maranhão,
cargo que nunca ocupou (confira aqui a tabela com os selecionados). Uma função ocupada por ele na área de
Juventude ocorreu no município maranhense de Pio XII. No entanto, ele se tornou secretário na cidade apenas
em maio de 2015 - a seleção para o encontro foi em fevereiro.

Neste encontro, seria eleito o presidente do Fórum Nacional de Gestores de Juventude, em quem ele votou de
forma irregular, uma vez que não era gestor - foi eleita aquele ano para o posto Camila Cardoso, do PT de São
Paulo. Assis Filho chegou a lançar um candidato, então presidente da Juventude do PMDB, Valber Neto, que foi
derrotado.

No processo por improbidade administrativa a que responde, o novo secretário de Temer é acusado de ser
funcionário fantasma em Pio XII, onde teria acumulado até seis cargos municipais num intervalo de quatro
meses, segundo o Ministério Público do Maranhão. Ele teve os bens bloqueados em agosto de 2016 e tenta
reverter essa decisão na Justiça. Outras 47 pessoas foram acusadas do mesmo esquema e tiveram bens
bloqueados. O Ministério Público do Maranhão acusa o grupo de ter causado prejuízo de R$ 2,5 milhões aos
cofres municipais com pagamentos a funcionários fantasmas.

http://juventude.gov.br/juventude/noticias/snj-apoiara-100-gestores-de-juventude-para-participar-do-iii-emds.-confira-a-lista#.WHo9VhsrLIU
http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0009/6891/Lista_de_selecionados_para_o_encontro_de_gestores__1_.xlsx


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
15/01/2017 - BLOG LUÍS PABLO 
POSITIVA
Secretário de Juventude responde na Justiça por improbidade no Maranhão

Pag.: 4

Secretário de Juventude responde na Justiça por
improbidade no Maranhão

Assis Filho ao lado do presidente Michel Temer

O novo secretário nacional de Juventude do governo Michel Temer, Francisco de Assis Costa Filho, é
reinquirido por improbidade administrativa (crime cometido por funcionário) em um processo que tramita na
Justiça do Maranhão acusado de ter sido funcionário fantasma na prefeitura de Pio XII, no interior maranhense.
A nomeação de Assis Filho foi publicada na edição desta sexta-feira (13) do "Diário Oficial".

Filiado ao PMDB do Maranhão, o novo secretário de Juventude irá substituir Bruno Júlio, que pediu demissão na
última sexta (6) após uma declaração polêmica na qual disse que "tinha era que matar mais presos" e que "tinha
que haver uma chacina por semana" nos presídios.

Até ser nomeado secretário de Juventude, Assis Filho ocupava o cargo de superintendente da Empresa
Brasileira de Comunicação (EBC) no Nordeste. Ele também é presidente da Juventude do PMDB. A previsão é
de que o novo secretário tome posse nesta segunda-feira (16).

Segundo o Ministério Público do Maranhão, Assis Filho exerceu, no intervalo de quatro meses, seis funções na
Prefeitura de Pio XII , cidade a 270 km de São Luís. As nomeações foram entre 2014 e 2016.

De acordo com a denúncia do MP, em maio de 2016, Assis Filho aparecia na folha de pagamento do município
maranhense nos cargos de secretário de Cultura, professor e procurador-geral do município.

Assis Filho e outros 47 foram acusados, em 2016, de serem funcionários fantasmas da prefeitura de Pio XII.
Ainda segundo o MP, o grupo causou um prejuízo de R$ 2.478.406,88 aos cofres municipais. A Justiça aceitou a
denúncia e os reinquiriu por improbidade administrativa.

(Com informações do G1MA)
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O novo secretário nacional de Juventude, Francisco de Assis Costa Filho, negou ter fraudado seleção da SNJ.
Ele disse em nota ao site Brasil 247 que participou como secretário de Cultura e Juventude de Pio XII, cargo ao
qual tomou posse em 15 de dezembro de 2014.

Nota de esclarecimento

A respeito da matéria veiculada pelo Brasil 247 intitulada "Novo secretário da Juventude de Temer já fraudou
seleção da pasta", o atual secretário nacional de Juventude, Francisco de Assis Costa Filho, repudia
veementemente o conteúdo da mesma e declara que nunca fraudou nenhuma seleção.
1 – Francisco de Assis Costa Filho participou do edital de seleção da SNJ como secretário de Cultura e
Juventude de Pio XII, cargo ao qual tomou posse em 15 de dezembro de 2014, como comprova o documento de
posse enviado à redação do Brasil 247;
2 – Na divulgação do resultado, a equipe que estava à frente da SNJ na época errou e trocou o município de Pio
XII pelo município de São Luís. Na ocasião, Assis Filho encaminhou um e-mail para a SNJ informando o erro e
solicitando que fizessem uma retificação no nome do município do qual ele era gestor;
3 – Assis Filho disputou a seleção como secretário de Cultura e Juventude de Pio XII, tendo inclusive anexado a
portaria de sua nomeação, como era exigido no edital de seleção;
3 – Assis Filho participou do Fórum Nacional de Gestores da Juventude como representante de Pio XII, em abril
de 2015, cargo que ocupava desde dezembro de 2014. A matéria afirma que ele se tornou secretário de
Juventude apenas em maio de 2015, o que está completamente errado.

Mesmo sem ter sido ouvido antes da publicação desta matéria, mas certo de que o Brasil 247 prima pelos
princípios éticos do jornalismo e diante dos documentos apresentados, peço direito de resposta na citada
matéria.
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Maranhão 247 - O novo secretário nacional da Juventude do governo Temer, Francisco de Assis Costa Filho,
nomeado na sexta-feira, 13, no lugar de Bruno Júlio - que deixou o cargo após defender "uma chacina por
semana" nos presídios do País - tem mais a responder do que o processo de improbidade administrativa no
Maranhão.

Em 2015, a Secretaria Nacional da Juventude abriu uma seleção que escolheria 100 gestores da área para
receber apoio financeiro a fim de participar do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável,
organizado pela Frente Nacional de Prefeitos, entre os dias 7 e 9 de abril daquele ano.

 Na inscrição, Assis Filho informou ser secretário de Cultura e Juventude de São Luís, capital do Maranhão,
cargo que nunca ocupou (confira aqui a tabela com os selecionados). Uma função ocupada por ele na área de
Juventude ocorreu no município maranhense de Pio XII. No entanto, ele se tornou secretário na cidade apenas
em maio de 2015 - a seleção para o encontro foi em fevereiro.

Neste encontro, seria eleito o presidente do Fórum Nacional de Gestores de Juventude, em quem ele votou de
forma irregular, uma vez que não era gestor - foi eleita aquele ano para o posto Camila Cardoso, do PT de São
Paulo. Assis Filho chegou a lançar um candidato, então presidente da Juventude do PMDB, Valber Neto, que foi
derrotado.

 
 

http://juventude.gov.br/juventude/noticias/snj-apoiara-100-gestores-de-juventude-para-participar-do-iii-emds.-confira-a-lista#.WHo9VhsrLIU
http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0009/6891/Lista_de_selecionados_para_o_encontro_de_gestores__1_.xlsx
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O Banco do Brasil terá que pagar o valor de R$ 4.400, 00 (quatro mil e quatrocentos reais) a uma cliente que
recebeu cobrança indevida e ainda teve o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. A decisão,
proferida pelo Poder Judiciário da Comarca de Carolina, impõe ainda ao banco uma multa de R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento da decisão judicial. Consta na ação, movida por R.M.R., que
ela teria aderido ao parcelamento do valor da fatura de cartão de crédito da conta da qual é titular,
parcelamento este oferecido pela instituição bancária de forma expressa na fatura, referente a novembro de
2014. “Ocorre que o banco demandado ignorou a operação efetuada, bloqueando o cartão de crédito do
requerente, o inserindo nos cadastros de negativação, e, ainda, incluindo o saldo devedor da referida fatura no
mês seguinte (dezembro)”, ressalta a decisão. Foi designada audiência conciliatória, que não se realizou pela
injustificada ausência do banco reclamado, embora tenha sido devidamente intimado. E segue: “Diante da
revelia do requerido, presumem?se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial, e
esses fatos levam às consequências jurídicas almejadas, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide
e conheço diretamente do pedido nos termos do art. 355, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Em esfera
de juizado, onde imperam os princípios da informalidade e celeridade, a ausência de contestação do requerido
que, consequentemente se tem como revel, faz valer contra si os fatos trazidos pelo reclamante, salvo se o
contrário resultar da convicção do Juiz. Para o Judiciário, foi verificada a falha na prestação do serviço pela
empresa demandada. 

 

 


