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Padastro que estuprou duas enteadas foi
condenado a 36 anos de prisão na Comarca de
Santa Helena        

   Uma decisão proferida pela juíza Cynara Freire, titular da 1ª Vara de Santa Helena, condenou a 36 anos e 11
meses de prisão um homem acusado de abusar e estuprar as duas enteadas. Conforme a sentença, Antônio
Correa Pinheiro cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10 e 12 anos de idade. A prática dos crimes só
foi descoberta quando as menores passaram férias com o pai biológico, quando descreveram os abusos sofridos.

               De acordo com a denúncia, as duas menores, após a separação de seus genitores, ficaram sob a
guarda da mãe. Esta, por sua vez, passou a viver em companhia de Antônio Correa, no Povoado de Bacuri, zona
rural do Município de Santa Helena. "Assevera o Ministério Público que o ora acusado  violentou a menor de 12
anos por várias vezes, fato esse comprovado através de exame de corpo de delito", versa a sentença. Para o MP,
restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, levando em consideração, principalmente, os
depoimentos das meninas. Para a defesa, os depoimentos foram frágeis e teriam sido conduzidos pelo genitor
das crianças.

               Em depoimentos à polícia, conselho tutelar e em juízo, a menor de 12 anos afirmou ter sofrido
violência sexual desde os 11 anos de idade. Quanto à menor de 10 anos, não há exame de corpo de delito, fato
considerado irrelevante pela Justiça frente aos relatos firmes e coesos das crianças abusadas. "Nesse diapasão,
as provas produzidas nos autos são suficientes e demonstram, satisfatoriamente, que na época indicada pela
denúncia, o réu de fato cometeu os atos de conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra as vítimas",
ressalta a denúncia.

                Para a juíza, é válido frisar que nos crimes de natureza sexual, a palavra 'vítima', quando em
harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos, tem relevante importância. Isso porque,
em sua maioria, tais crimes são perpetrados na clandestinidade, restando apenas o relato da vítima como fonte
informativa do acontecimento.

               O Poder Judiciário sustentou que houve uma continuidade delitiva com relação a cada uma das vítimas
de forma isolada, não havendo impedimento à aplicação do instituto dessa maneira já que, quanto aos
antecedentes, personalidade e conduta social, não há o que desabone tais elementos do acusado. "Feitas todas
as considerações, entendo que o Ministério Público produziu nos autos provas suficientes de que o réu cometeu
estupro de vulnerável em concurso material contra as citadas vítimas, ambas menores de 14 anos de idade",
entendeu a juíza.

                A sentença impõe ao acusado a pena de 36 anos e 11 meses de cadeia, a ser cumprida inicialmente
em regime fechado. Antônio Correa encontra-se no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A magistrada fixou
como local de cumprimento da pena a Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiro.

Assessoria de Comunicação
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Desembargadora aposentada perde ação para incorporar vantagens

Desembargadora Etelvina Ribeiro Gonçalves presidiu o TJ no biênio 2002-2003

A desembargadora aposentada Etelvina Ribeiro Gonçalves entrou com ação contra o Tribunal de Justiça com o
objetivo de incorporar vantagens pessoais e verbas de representação à sua aposentadoria.

O Tribunal concedeu apenas parte do que a magistrada pleiteava, e esta, inconformada, recorreu por meio de
Embargo de Declaração, que foi julgado na semana passada. O resultado foi negativo para a pretensão da
desembargadora.
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Julgamento do caso da sobrinha-neta de Sarney tem início no Maranhão

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

O julgamento do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira (16), na
4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Ela foi morta
depois de ser estuprada, em seu apartamento pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

Além do assassino confesso, Lucas Porto, serão ouvidas as testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O
juiz que presidiu a sessão foi José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

“Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os indícios de autoria. Eles estão comprovados
pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a outra finalidade é a
materialidade do delito, que também está comprovada”, disse João Batista Ericeira, advogado da acusação na
assistência do Ministério Público.

Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de
2016, em seu apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, em
São Luís. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente da República e
senador José Sarney.

O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a publicitária. Porto era cunhado da vítima. A
motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana Costa.

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a
cunhada.
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Na solenidade em que recebeu o diploma de Cidadão de São Luís, o desembargador Cleones Cunha
(D), com o irmão Cleomar Tema, prefeito de Tuntum e presidente da Federação dos Municípios do
Maranhão (Famem)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SERVIDOR PÚBLICO
16/03/2017 - BLOG ATUAL 7 
NEUTRA
"Sempre votarei a favor do professor", diz Wellington sobre MP 230

Pag.: 5

"Sempre votarei a favor do professor", diz
Wellington sobre MP 230

15/03/2017 23:01:40

 

A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou, nesta quarta-feira 15, mesmo dia em que o Palácio dos Leões
tornou mais caro o ICMS, uma sessão plenária que deve entrar para história do estado.

Em meio à manipulação política da Casa, à independência de alguns deputados e às expressões de revolta dos
professores, foi antecipada a votação da Medida Provisória 230/2017, encaminhada para o Legislativo pelo
próprio governador Flávio Dino (PCdoB), e que altera o Estatuto do Magistério, negando reajuste de
vencimentos aos professores.

De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os deputados que
integram a base dinista anteciparam para hoje a votação que deveria acontecer somente nesta quinta-feira 16.
Ao que parece, a ação foi motivada com o objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e,
então, soubessem quais os parlamentares que votariam contra.

"Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir que assistíssemos a
votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o governador mandou e não em respeito a nós,
professores, já que o que nós queremos é que concedam o reajuste de 19,87% sob o vencimento, retroativo
2016 e 2017, e não apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação", lamentou a professora Ilda Silva.

O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento por parte dos
professores. Em uma cena de protesto, o deputado Adriano Sarney (PV) chegou a rasgar um livro, escrito por
Flávio Dino, que questiona a legitimidade das Medidas Provisória. Alguns deputados da base do governo
chegaram a se afastar de perto da onde se encontravam os docentes.

"Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para servidores do TJ, do TCE e
da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o governo quer dar em cima da gratificação. São
dois pesos e duas medidas? Eles mentem dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade?
Nem reajuste de vencimentos tivemos", desabafou Jairon Martins, professor da rede pública estadual de ensino.

Ao justificar o seu voto, o deputado Wellington do Curso, que é um dos 10 deputados que votaram em defesa
dos professores, disse que não poderia "trair a categoria".

"Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um professor e,
principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a favor de uma medida que congela os



vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia defender a violação do Estatuto do Magistério? Se eu
fizesse isso, eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto educador possuo, é a de que sempre
votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não se pode falar em educação de qualidade
quando professores são desrespeitados e tem direitos violados", disse o progressista.

Votaram a favor do governo e contra os professores os deputados: Ana do Gás, Antonio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Leo Cunha, Levi Pontes, Édson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glaubert Cutrim, Hemetério
Weba, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto, Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira e Stênio Rezende.

Além de Wellington, votaram contra os deputados: Edilázio Júnior, César Pires, Sousa Neto, Eduardo Braide,
Max Barros, Andrea Murad, Alexandre Almeida, Graça Paz e Adriano Sarney.

O restante não compareceu à sessão.
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Assassino da sobrinha-neta de Sarney pode pegar
até 60 anos de cadeia

A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Neste
primeiro momento, 16 testemunhas vão ser ouvidas. Ela foi morta depois de ser estuprada, em seu apartamento
pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

Ele pode ser enquadrado nos crimes de femininístico, estupro, ocultação de provas e homicídio qualificado o
que poderia gerar uma pena de até 60 anos de prisão.

O assassino confesso, Lucas Porto, prestou depoimento. Antes dele, foram ouvidas as 16 testemunhas indicadas
pelas defesa e acusação. O primeiro a falar foi o delegado Lúcio Rogério, da Superintendência de Homicídios e
Proteção a Pessoa (SHPP). Ele foi o responsável pela prisão do acusado, horas depois do crime. O juiz que
preside a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

"Sabemos que a justiça está ao nosso lado. Temos confiança no que vamos falar no depoimento. A
gente nunca espera que esse tipo de situação aconteça na nossa família. Estamos aqui para lutar
contra a injustiça. O caso da Mariana será um marco para que a justiça prevaleça", disse Carolina
Costa, irmã de Mariana e esposa do acusado.

O CRIME

Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de
2016, em seu apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, em
São Luís. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente da República e
senador José Sarney.

O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a publicitária. Porto era cunhado da vítima. A
motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana Costa.

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a
cunhada.

O post Assassino da sobrinha-neta de Sarney pode pegar até 60 anos de cadeia apareceu primeiro em Diego
Emir.

http://diegoemir.com/2017/03/assassino-da-sobrinha-neta-de-sarney-pode-pegar-ate-60-anos-de-cadeia/
http://diegoemir.com
http://diegoemir.com
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"Sempre votarei a favor do professor", declara
deputado Wellington na votação da MP 230/17
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A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou hoje (15) uma sessão plenária que deve entrar para história do
Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à independência de alguns deputados e às expressões de
revolta dos professores, foi antecipada a votação da Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o
Estatuto do Magistério e nega reajuste de vencimentos aos professores.

De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os deputados que
integram a Base do Governo anteciparam a votação, que deveria acontecer amanhã (16), para hoje. Ao que
parece, a ação foi motivada com o objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e, então,
soubessem quais os parlamentares que votariam contra.

"Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir que assistíssemos a
votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o Governador mandou e não em respeito a nós,
professores, já que o que nós queremos é que concedam o reajuste de 19,87% sob o vencimento (retroativo
2016 e 2017) e não apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação", lamentou a professora Ilda Silva.

O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento por parte dos professores.

"Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para servidores do TJ, do TCE e
da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o Governo quer dar em cima da gratificação. São
dois pesos e duas medidas? Eles mentem dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade?
Nem reajuste de vencimentos tivemos", desabafou Jairon Martins, professor da Rede Pública.

Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em defesa dos professores, disse
que não poderia "trair a categoria".

"Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um professor e,
principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a favor de uma Medida que congela os
vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia defender a violação do art.32 do Estatuto do
Magistério? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto educador possuo, é a
de que sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não se pode falar em educação de
qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos violados", disse Wellington.
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Por que Braide não aciona a Justiça contra
aumento para os professores?
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Já que o deputado Eduardo Braide (PMN) gritou tanto que existe ilegalidade na Medida Provisória que
reajustou em 8% os salários dos professores da rede estadual na GAM, deveria obrigatoriamente como cidadão
e deputado entrar com uma ação na Justiça contra a MP e a aprovação da matéria na Assembleia Legislativa.

Mas será que ele tem coragem de fazer isto? Sabe qual pode ser o único resultado prático: os professores do
Estado ficarem sem nenhum reajuste salarial.

Caso Braide tivesse convicção mesmo de irregularidade, acionaria o poder judiciário. Se de alguma forma, o juiz
designado encontrasse algum amparo legal nas argumentações de Braide, a única solução seria derrubar a MP
e a Lei aprovada na Assembleia. Como o Judiciário não pode legislar, não poderia de maneira alguma modificar
a Medida Provisória para colocar o reajuste no vencimento e não na gratificação. Ou seja, se acatasse algum
argumento de irregularidade, deixaria os professores do estado sem nenhum aumento.

O deputado Eduardo Braide pode entrar na Justiça e ter duas soluções: ser desmoralizado e o Judiciário
reconhecer que o reajuste é legal ou mostrar que tem razão, vencer e deixar os professores maranhenses sem
reajuste e os poucos educadores que estão entrando na esparela da oposição perceberiam que estavam somente
sendo usados como massa de manobra política.

Por isso, Braide não entra na Justiça. O único objetivo é construir discurso político contra o governo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
16/03/2017 - BLOG DO CLODOALDO CORRÊA 
NEGATIVA
Juiz Baldochi, Beto Rocha e Dedé Macêdo na lista suja do trabalho escravo

Pag.: 9

Juiz Baldochi, Beto Rocha e Dedé Macêdo na lista
suja do trabalho escravo

16/03/2017 10:05:24

Juiz Marcelo Baldochi novamente
acusado de usar trabalho análogo à
escravidão em suas fazendas

Obtida através da Lei de Acesso à Informação (LAI), a nova lista do trabalho escravo atualizada tem 250
empregadores, autuados no país em decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que
tiveram decisão administrativa final. Do Maranhão, são 17 na lista suja.

Entre os mais conhecidos es~tao o juiz Marcelo Baldochi, o empresário agropecuarista Dedé Macedo e o
ex-namorado da prefeita ostentação de Bom Jardim, Beto Rocha.

Baldochi ficou muito conhecido no ano passado por ter dado voz de prisão a um funcionário da TAM no
aeroporto de Imperatriz porque o check-in já havia se encerrado quando ele chegou ao aeroporto. Desde 2007,
o juiz é relacionado ao trabalho escravo na fazenda Pôr do Sol, em Açailândia, de sua propriedade.

Beto Rocha, que foi preso pela Polícia Federal por desvio de verba em Bom Jardim, também está na lista. Beto
não pode ser candidato a prefeito de Bom Jardim por ser ficha suja e colocou a então namorada, Lidiane Leite
para concorrer, vencendo a eleição. Lidiane se tornou notícia internacional pela ostentação nas redes sociais
em meio a acusações de improbidade no município.

Dedé Macedo é muito conhecido nos meios políticos do Maranhão. O empresário é pai do deputado Fábio
Macedo e do ex-prefeito de Dom Pedro, Hernando Macedo. Ele foi enquadrado pelo trabalho análogo à
escravidão nas Fazendas São Francisco e Bela Vista.

Em relação à última lista, que tinha 22 nomes de empregadores maranhenses, houve 8 retiradas e 3 inclusões.

Confira os nomes:

1 Alexandre Vieira Lins – Fazenda Sara (Rod. BR-135, km 122, Miranda do Norte)

Trabalhadores resgatados: 4

2 Antônio Macedo Costa – Fazenda São Francisco (Fazenda Pequizeiro, Povoado Pequizeiro, zona rural,
Vitorino Freire)



Trabalhadores resgatados: 11

3 Antônio Richart – Fazenda Morro Alto (Rod. BR-222, km 86, adentro 18 km, Vila Nova dos Martírios)

Trabalhadores resgatados: 6

4 Azilda Pereira de Sousa – Fazenda Nova Esperança (Estrada do Iúma, km 52, Brejão, zona rural, Bom
Jardim)

Trabalhadores resgatados: 10

5 Domingos Moura Macedo – Fazenda São Francisco/ Fazenda Bela Vista (Rod. BR-316, km 384, estrada
Bacabal a Alto Alegre, zona rural, Bacabal)

Trabalhadores resgatados: 8

6 Humberto Dantas dos Santos – Fazenda Garrafão (Antigo Povoado do Garrafão, zona rural, Bom Jardim)

Trabalhadores resgatados: 6

7 José Wilson de Macedo – Fazenda Santa Luz (zona rural, Peritoró)

Trabalhadores resgatados: 12

8 Marcelo Testa Baldochi – Fazenda Vale do Ipanema (zona rural, Bom Jardim)

Trabalhadores resgatados: 4
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Em pronunciamento feito na sessão desta quinta-feira (16), a deputada Nina Melo (PMDB), prestou
solidariedade à família de Mariana Costa, sobrinha-neta de José Sarney, que foi assassinada pelo cunhado, em
novembro do ano passado.  Ela também pediu que seja feito um amplo debate sobre o feminicídio.

Mariana Costa, de anos 33 anos de idade, foi brutalmente assassinada dentro de casa pelo cunhado Lucas Porto,
cuja audiência de julgamento está ocorrendo hoje no Fórum desembargador Sarney Costa, no Calhau

"Eu estou aqui para me solidarizar com a família, com os amigos da Mariana e de todas as Marianas. Não vim a
esta tribuna na época do episódio que envergonhou a todos nós maranhenses, em respeito à memória dela e à
dor dos parentes e amigos. Mas, hoje, como deputada, como mulher, eu tenho obrigação de vir aqui falar sobre
o feminicídio", acentuou Nina Melo, frisando que a cada hora uma mulher é e assassinada no Brasil.

Segundo os dados da ONU o Brasil é o quinto no ranking mundial em assassinato de mulheres. Esse número,
segundo Nina Melo, é sinal que as políticas públicas federais e estaduais não funcionam. "Nós nos sentimos em
um campo de extermínio, esperando a nossa vez", disse, criticando a redução de R$ 6 milhões dos recursos da
Secretaria da Mulher.

"É vergonhoso para o Estado do Maranhão o recurso da Secretaria da Mulher ter sido reduzido tão brutalmente,
sem nenhuma conversa com esta Casa. De R$ 9 milhões, foi reduzido para R$ 3 milhões.

As políticas que já não existiam anteriormente, agora ninguém fala mais a respeito. Ninguém fala mais de
violência doméstica. E este mês é marcado pela injustiça de milhões de Marianas que são assassinadas a cada
hora, a cada dia no nosso Estado e no nosso país", finalizou Nina Melo.
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Lidiane Leite foi acusada de desconto indevido em salários de professores

Do G1/MA

 

Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim (MA) ostentava luxo nas redes sociais (Foto: Arquivo pessoal)

A Justiça condenou Lidiane Leite, ex-prefeita do município de Bom Jardim, a 275 km de São Luís, por atos de
improbidade administrativa.

Ela ficou conhecida nacionalmente como a "prefeita ostentação" após mostrar uma vida de luxo nas redes
sociais.

Lidiane Leite já havia sido condenada  pela Justiça em outubro de 2015 também, sob a acusação de
improbidade administrativa e teve os seus bens bloqueados.

A ex-prefeita foi acusada de desviar dinheiro público destinado para execução de reforma de escolas da sede e
da zona rural do município.

De acordo com o juiz Raphael Leite Guedes, a ação em que Lidiane Leite foi acusada se refere aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante o período em que ela foi prefeita, entre os anos de 2012 a 2014.

Segundo o magistrado, a ex-prefeita de Bom Jardim violou o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa ao
prejudicar inúmeros professores municipais com a indevida redução mensal dos seus salários. "Em que pese às
alegações da demandada em sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de
recursos para realização do pagamento dos servidores municipais".

Para o juiz a decisão, que foi baseada em uma ACP (Ação Civil Pública) solicitada pelo o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA), confirma a veracidade dos fatos alegados por meio de extratos bancários, contracheques e
declarações dos professores durante o processo.

"Conforme se vê das provas carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos
professores que comprovam a redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte,



houve violação ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade
administrativa", explicou o juiz Raphael Leite Guedes.

Lidiane Leite foi condenada a ressarcir integralmente os docentes "com valores auferidos mensalmente em
patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de condenar a ré, bem como
deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo de Prefeito deste
Município", disse Raphael.

Ainda segundo o juiz, a ex-prefeita de Bom Jardim foi condenada com a "Suspensão dos direitos políticos pelo
período de cinco anos; Multa civil no valor correspondente a 50 vezes ao valor da remuneração percebida pela
demandada quando ocupante do cargo de Prefeita Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de três anos".

Lidiane Leite foi presa no dia 28 de outubro de 2015, na sede da Polícia Federal, em São Luís, depois de passar
39 dias foragida após ter a prisão decretada pela PF por suspeita de irregularidades encontradas em contratos
firmados com "empresas-fantasmas".
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Justiça condena ex-prefeita de Bom Jardim

Uma sentença assinada pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim, condenou a ex-prefeita Lidiane
Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos inúmeros descontos injustificados na
remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município de Bom Jardim, durante a
gestão da ex-prefeita. "Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores a serem pagos mensalmente aos
professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel cumprimento ao pagamento de tais
valores, haja vista tratar-se de contraprestação aos seus servidores pelos serviços prestados e que possuem
reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera vontade unilateral do gestor público",
destaca a sentença.
 
Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. "Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais", destacou o juiz.
 
Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo. "Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação ao art. 11, inciso I,
da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade administrativa", explica a Justiça.
 
"Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana",
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.
 
Sobre as penalidades

A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas pessoas que, na qualidade
de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa.
 
Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa
civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v)
proibição de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos.
 
"Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei", alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à
coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.
 
"No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,



nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município", disse Raphael.
 
Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: "Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.".
 
"A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92",
finaliza a sentença.
 

Fonte: CGJ-MA
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Defesa do assassino de Mariana Costa alega que
réu tem problemas psiquiátricos

Lucas Porto preso acusado da morte da cunhada Mariana Costa

Teve início na manhã desta quinta-feira (16), na 4ª Vara do Juri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, em São Luís, a 1ª audiência de instrução do processo referente ao assassinato da publicitária Mariana
Menezes de Araújo Costa, de 33 anos, morta pelo próprio cunhado, Lucas Leite Ribeiro Porto (marido da irmã)
em novembro do ano passado. O réu confessou a autoria do crime de homicídio dias após ter sido preso, mas
nega ter estuprado a cunhada. (Reveja)

Mariana Costa, sobrinha-neta do ex-presidente e ex-senador José Sarney morreu por asfixia e foi estuprada
conforme comprovado por laudos periciais genéticos e de conjunção carnal divulgados pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão.

Após o laudo, em dezembro de 2016, o promotor de Justiça, Gilberto Câmara França Júnior, da 28ª Promotoria
de Justiça Criminal da capital, protocolou a denúncia contra Lucas, por crimes de estupro e homicídio
qualificado e a pena dele pode chegar a 60 anos de prisão.

Esta primeira audiência de instrução, presidida pelo juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, conta a presença
de auxiliares de Justiça, 16 testemunhas (sendo 8 de defesa e 8 de acusação), advogados de acusação e defesa e
do acusado Lucas Porto que deve apresentar sua própria versão do crime. A família da vítima e do acusado
também encontram-se no Fórum.

A defesa de Lucas Porto alegou que o réu sofre de transtornos psiquiátricos para que o mesmo possa receber
tratamento e cumprir pena em uma clínica. Já a irmã de Mariana, Carolina Costa, contratou cinco advogados de
acusação contra o marido.

Ainda não há previsão de encerramento desta audiência. As testemunhas, assim como o acusado, ainda serão
ouvidos na oitiva.

Antes do início da audiência, familiares de Mariana Costa realizaram uma manifestação na porta do Fórum de
São Luís pedindo Justiça.

 

Manifestação na entrada do Fórum de São Luís cobra Justiça

 

http://www.ma10.com.br/minard/2016/11/bomba-cunhado-preso-confessa-ter-assassinado-mariana-e-tentado-estupra-la/
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Devido a irregularidades no processo do pregão presencial nº 10/2017 do Município de Matinha, em que as
empresas interessadas não tiveram acesso ao edital, o Poder Judiciário determinou, em 9 de março, a
reabertura do certame no prazo de oito dias úteis.

A decisão é resultado de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada, na mesma data, pelo
promotor de justiça Lindomar Luiz Della Libera.

A licitação prevê a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para as Secretarias de
Educação, Saúde, Assistência Social, Administração e demais secretarias, com valor estimado de R$
1.080.624,84.

O pedido de liminar foi ajuizado pelo Ministério Público em virtude de o Município de Matinha, representado
pela prefeita Linielda Nunes Cunha e pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Raimundo
Nonato Valois Moraes, não disponibilizar o edital aos interessados no certame licitatório.

Além disso, o MPMA recebeu denúncia de uma empresa cuja proprietária tentou por sete vezes obter o edital
na CPL, mas não recebeu o documento.

Em seguida, a Promotoria de Justiça também tentou obter o documento, nos dias 7 e 8 de março, mas a sede da
CPL estava fechada. "O que se constatou in loco pela equipe ministerial é a gritante violação à lei de licitações,
em especial da publicidade e da possibilidade de ampla participação de empresas no certame", questionou, na
ação, o promotor de justiça.
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A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou hoje (15) uma sessão plenária que deve
entrar para história do Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à independência de
alguns deputados e às expressões de revolta dos professores, foi antecipada a votação da
Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o Estatuto do Magistério e nega reajuste
de vencimentos aos professores. 
 

De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os
deputados que integram a Base do Governo anteciparam a votação, que deveria acontecer
amanhã (16), para hoje. Ao que parece, a ação foi motivada com o objetivo de impedir que
professores acompanhassem a votação e, então, soubessem quais os parlamentares que
votariam contra.
"Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir que
assistíssemos a votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o Governador mandou
e não em respeito a nós, professores, já que o que nós queremos é que concedam o reajuste
de 19,87% sob o vencimento (retroativo 2016 e 2017) e não apenas a gratificação. Isso não é
favor. É obrigação", lamentou a professora Ilda Silva.
O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento por
parte dos professores.
 

"Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para
servidores do TJ, do TCE e da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o
Governo quer dar em cima da gratificação. São dois pesos e duas medidas? Eles mentem
dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade? Nem reajuste de
vencimentos tivemos", desabafou Jairon Martins, professor da Rede Pública.
 

Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em defesa dos
professores, disse que não poderia "trair a categoria".
 

"Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um
professor e, principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a favor
de uma Medida que congela os vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia
defender a violação do art.32 do Estatuto do Magistério? Se eu fizesse isso, eu estaria
traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto educador possuo, é a de que sempre votarei
a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não se pode falar em educação de
qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos violados", disse Wellington.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
16/03/2017 - BLOG GILBERTO LIMA 
NEGATIVA
Os indícios suspeitos de desembargador e juiz para excluir Roseana da 'Máfia da Saúde'

Pag.: 16

Os indícios suspeitos de desembargador e juiz
para excluir Roseana da 'Máfia da Saúde'
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Investigações do MP apontam que a ex-governadora recebeu em sua conta de campanha R$
1,9 milhão depositados pelas empresas logo após receberem pagamentos "superfaturados"
pelas obras dos hospitais no programa Saúde É Vida.

Por Raimundo Garrone

 

A decisão do juiz auxiliar Clésio Coelho Cunha de absolver sumariamente a ex-governadora Roseana

Sarney no caso da 'Máfia da Saúde' é, no mínimo, nebulosa. O que pode provocar uma ação no

Conselho Nacional de Justiça.

Seja pela celeridade de um juiz substituto, que também respondia pela 1ª Vara da Fazenda Pública e

pelas 2ª e 3ª Varas Cíveis de São Luís - tudo no mesmo período que proferiu decisão que livrou Roseana

do banco dos réus - como também pelas estranhas decisões do desembargador Antônio Guerreiro

Júnior, durante a sua interinidade na Corregedoria Geral de Justiça em substituição a corregedora-geral,

a desembargadora Anildes Cruz.

A trama começou quando o juiz titular da 7ª Vara Criminal, Fernando Luiz Mendes Cruz, acatou a

denúncia do Ministério Público contra Roseana Sarney, seu cunhado, o ex-secretário de Saúde, Ricardo

Murad, e mais quinze pessoas, acusadas de desviar recursos para a construção de 74 hospitais em todo

o estado; e resolveu tirar férias enquanto cumpria-se a diligência da citação por carta precatória da

única ré que ainda não tinha sido convertida em ré, por morar em São Paulo.

Segundo o MP, empresas ganharam sem licitação contratos superfaturados na Secretaria de Estado da

Saúde; e parte considerável desse superfaturamento foi utilizada para financiar campanha à reeleição

da ex-governadora.

Mas, as férias regulares do juiz titular, que esperava analisar todo o processo quando retornasse ao

trabalho, foi o suficiente para que um outro juiz fosse designado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão,

em sequência de atos suspeitos, para absolver sumariamente Roseana Sarney da acusação.

A 7ª Vara Criminal não possui um juiz substituto automático, de modo que cabe a Corregedoria Geral

de Justiça designar o magistrado para responder pela Vara, durante as férias do titular.
 

Estranhas coincidências

É aí que as coincidências fazem a porca torcer o rabo. Antes do início das férias do juiz Fernando Cruz,

na ausência da corregedora-geral de Justiça, o desembargador Guerreiro Júnior, que a substituía,

baixou no dia 23 de fevereiro de 2017 um ato cancelando as férias do juiz auxiliar Clésio Coelho Cunha,

que coincidiria com as do titular da 7ª Vara.

No dia seguinte, 24 de fevereiro, e apenas três horas depois que o ato foi efetivamente assinado

http://garrone.com.br/os-indicios-suspeitos-de-desembargador-e-juiz-para-excluir-roseana-da-mafia-da-saude/


(8h22), Guerreiro Júnior designou (11h19) o juiz Clésio Cunha para responder pela 7ª Vara, com início

dia 02 de março de 2017.

Daí em diante foram necessários apenas doze dias corridos, ou sete dias úteis, para que Clésio Cunha

proferisse decisão (13/03/2017) livrando a ex-governadora da ação penal!

E isso porque somente o processo principal já possui mais de seis mil folhas, sem contar as dezenas de

volumes em apenso!
 

Leitura dinâmica

Em apenas doze dias, Clésio Cunha leu todas as páginas dos autos, analisou todas as doze defesas

apresentadas, observou as disposições legais e redigiu a decisão que pôs fim ao incômodo para

Roseana Sarney em responder na Justiça a acusação de financiar a sua campanha eleitoral com

recursos desviados da saúde pública do Maranhão!

Operadores do Direito ouvidos pelo blog estranharam que um juiz com a experiência de Clésio Cunha,

tenha denominado a sua decisão confirmando a denúncia contra os outros envolvidos e marcando

audiências, de "sentença", enquanto seria uma decisão interlocutória, pois não extinguiu o processo.

O mais grave ainda, observaram, é que a decisão não analisou as defesas apresentadas por onde dos

dezessete réus, limitando-se apenas a defesa da ex-governadora.

C
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Lidiane é condenada por improbidade e Beto Rocha incluído na lista suja do trabalho escravo

O ex-casal Beto Rocha e Lidiane Leite (foto) receberam, esta semana, notícias nada agradáveis.

Conhecida como “prefeita ostentação”, Lidiane foi condenada por atos de improbidade administrativa
cometidos quando comandou o município de Bom Jardim. Ela foi afastada da prefeitura ano passado pela Justiça
acusada dos crimes de fraude licitatória e associação criminosa.

A ação, cuja sentença foi assinada pelo juiz Raphael Leite Guedes, titular da comarca de Bom Jardim, diz
respeito os inúmeros descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do ensino
público do município durante o governo da ex-prefeita.

Lidiane Leite, segundo o magistrado, violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na
medida em que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que
restaram prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente

Preso, em 2015, acusado de integrar um esquema de desvio de verba da merenda escolar da prefeitura de Bom
Jardim, que teria lesado os cofres públicos em mais de R$ 15 milhões, Beto Rocha teve o seu nome relacionado
em mais uma edição da “Lista de Transparência sobre Trabalho Escravo Contemporâneo”, também chamada de
“Lista Suja do Trabalho Escravo”. – veja aqui.
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A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou, ontem (15), uma sessão plenária que deve entrar para história
do Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à independência de alguns deputados e às expressões de
revolta dos professores, foi antecipada a votação da Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o
Estatuto do Magistério e nega reajuste de vencimentos aos professores.

De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os deputados que
integram a Base do Governo anteciparam a votação, que deveria acontecer amanhã (16), para hoje. Ao que
parece, a ação foi motivada com o objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e, então,
soubessem quais os parlamentares que votariam contra.

"Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir que assistíssemos a
votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o Governador mandou e não em respeito a nós,
professores, já que o que nós queremos é que concedam o reajuste de 19,87% sob o vencimento (retroativo
2016 e 2017) e não apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação", lamentou a professora Ilda Silva.

O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento por parte dos professores.

"Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para servidores do TJ, do TCE e
da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o Governo quer dar em cima da gratificação. São
dois pesos e duas medidas? Eles mentem dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade?
Nem reajuste de vencimentos teve", desabafou Jairon Martins, professor da Rede Pública.

Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em defesa dos professores, disse
que não poderia "trair a categoria". "Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da
importância de um professor e, principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a
favor de uma Medida que congela os vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia defender a
violação do art.32 do Estatuto do Magistério? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu,
enquanto educador possuo, é a de que sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não
se pode falar em educação de qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos violados", disse
Wellington.
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Há estranhas coincidências ou uma trama bem armada que resultou na isenção da ex-governadora Roseana
Sarney (PMDB) no processo em que era acusada de desviar recursos na construção dos 74 hospitais na sua
gestão. Os recursos desviados, quase R$ 2 milhões, irrigaram campanhas de políticos ligados ao grupo Sarney e
da própria reeleição da ex-governadora.

No início desta semana, por decisão proferida pelo juiz Clésio Coelho Cunha, Roseana foi absolvida das
acusações. A decisão do juiz auxiliar Clésio Coelho Cunha indignou o procurador Lindonjonson Gonçalves de
Souza. A denúncia do Ministério Público foi apresentada em fevereiro de 2016.

Em maio de 2016, a denúncia foi acolhida pelo juiz Fernando Luiz Mendes Cruz, da 7ª Vara Criminal de São
Luís. Cruz tirou férias no período de instrução do processo. Neste período a Corregedoria Geral de Justiça
designou um substituto para analisar o processo. O desembargador Guerreiro Júnior, substituindo a
Corregedora Anildes Cruz, designou então o juiz Clésio Coêlho Cunha para substitui-lo.

Entre o início das atividades na Vara e a decisão foram apenas 12 dias de trabalho por parte do juiz substituto
Clésio Coêlho Cunha. No período em que proferiu decisão, Clésio Coelho Cunha respondia também como
substituto pela 1ª Vara da Fazenda Pública e pela 2ª e 3ª Vara Cíveis de São Luís.

O documento do processo contra Roseana contava com nada menos que seis mil folhas. Em favor da
ex-governadora e do processo da denominada Máfia da Saúde haviam doze defesas protocoladas. Na decisão
sumária, o juiz substituto Clésio Coêlho Cunha dispensou, por exemplo, depoimentos da ré. As defesas dos 17
réus do caso foram deixadas de lado pelo juiz que se ateve apenas a da ex-governadora. Por conta disso todo o
trâmite da absolvição de Roseana tende a parar no Conselho Nacional de Justiça.

Com informações do Blog do Garrone
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"Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um professor e,
principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a favor de uma Medida
que congela os vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia defender a violação do
art.32 do Estatuto do Magistério? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu,
enquanto educador possuo, é a de que sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de
coerência. Não se pode falar em educação de qualidade quando professores são desrespeitados e
tem direitos violados", defendeu o deputado estadual Wellington do Curso.

A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou ontem (15) uma sessão plenária que deve entrar para história
do Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à independência de alguns deputados e às expressões de
revolta dos professores, foi antecipada a votação da Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o
Estatuto do Magistério e nega reajuste de vencimentos aos professores.

De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os deputados que
integram a Base do Governo anteciparam a votação, que deveria acontecer somente nesta quinta-feira (16). Ao
que parece, a ação foi motivada com o objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e, então,
soubessem quais os parlamentares que votariam contra.

"Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir que
assistíssemos a votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o Governador mandou e não
em respeito a nós, professores, já que o que nós queremos é que concedam o reajuste de 19,87% sob
o vencimento (retroativo 2016 e 2017) e não apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação",
lamentou a professora Ilda Silva.

O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento por parte dos professores.

"Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para servidores do TJ,
do TCE e da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o Governo quer dar em cima da
gratificação. São dois pesos e duas medidas? Eles mentem dizendo que nós temos o maior piso
salarial. Como isso seria verdade? Nem reajuste de vencimentos tivemos", desabafou Jairon Martins,



professor da Rede Pública.

Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em defesa dos professores, disse
que não poderia "trair a categoria".

"Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um professor e,
principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a favor de uma Medida que
congela os vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia defender a violação do art.32 do
Estatuto do Magistério? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto
educador possuo, é a de que sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não
se pode falar em educação de qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos
violados", disse Wellington.
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Mariana tinha 33 anos, era casada e tinha 2 filhas

A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Ela foi
morta depois de ser estuprada, em seu apartamento pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

Além do assassino confesso, Lucas Porto, serão ouvidas as testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O
juiz que preside a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

"Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os indícios de autoria. Eles estão
comprovados pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a
outra finalidade é a materialidade do delito, que também está comprovada", disse João Batista Ericeira,
advogado da acusação na assistência do Ministério Público.

Crime no apartamento

Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de
2016, em seu apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, em
São Luís. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente da República e
senador José Sarney.

O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a publicitária. Porto era cunhado da vítima. A
motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana Costa.

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a
cunhada.

As informações são do G1 Maranhão
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Desembargadora aposentada perde ação para incorporar vantagens

A desembargadora aposentada Etelvina Ribeiro Gonçalves entrou com ação contra o Tribunal de Justiça com o
objetivo de incorporar vantagens pessoais e verbas de representação à sua aposentadoria.
O Tribunal concedeu apenas parte do que a magistrada pleiteava, e esta, inconformada, recorreu por meio de
Embargo de Declaração, que foi julgado na semana passada. O resultado foi negativo para a pretensão da
desembargadora.

L e i a  m a i s :
https://oinformante.blog.br/notas/desembargadora-aposentada-perde-acao-para-incorporar-vantagens/#ixzz4bV
W4lJNi
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Prefeitura fecha acordo com TJMA para pagar dívidas por precatório

Para quem tem dinheiro a receber do Município de São Luís, uma boa notícia: a Prefeitura fechou acordo com o
Tribunal de Justiça do Estado, por meio de processo administrativo, no qual formalizou opção pelo Regime
Especial de pagamento de precatórios, ficando obrigado a depositar mensalmente o valor correspondente a um
doze avos sobre um por cento de sua receita corrente líquida.

Leia mais:
https://oinformante.blog.br/notas/prefeitura-fecha-acordo-com-tjma-para-pagar-divida-por-precatorio/#ixzz4bVk
TYaI4
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Bom Jardim: ex-prefeita "ostentação" é condenada por improbidade administrativa

O juiz Raphael Leite Guedes, da comarca de Bom Jardim, acolhendo denúncias do MPE (Ministério Público
Estadual), condenou por improbidade administrativa, a ex-prefeita de Bom Jardim (MA), Lidiane Leite da Silva,
que ficou conhecida com “prefeita ostentação”. A ação diz respeito a inúmeros descontos nos salários dos
professores sem justificativa de ausência de recurso municipal, durante sua gestão entre os anos de 2012 e
2015.
A chefe do executivo acusada de fraudes e desvios da merenda escolar, ganhou notoriedade em 2015 ao exibir
nas redes sociais imagens de uma vida de alto padrão, pouco comum para uma cidade de 40 mil habitantes com
um dos menores IDHs do Brasil. Carros de luxo, festas, marcaram o cotidiano da política, que se candidatou
pela coligação "a esperança do povo".
A sentença assinada na última segunda-feira (13), suspendeu os direitos políticos pelo período cinco anos,
Multa civil no valor correspondente cinquenta vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada
quando ocupante do cargo de Prefeita Municipal. 

Ainda de acordo com a sentença, Lidiane não pode contratar com o poder público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo período de 03 (três) anos.
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A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou hoje (15) uma sessão plenária que deve entrar para história do
Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à independência de alguns deputados e às expressões de
revolta dos professores, foi antecipada a votação da Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o
Estatuto do Magistério e nega reajuste de vencimentos aos professores.

De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os deputados que
integram a Base do Governo anteciparam a votação, que deveria acontecer amanhã (16), para hoje. Ao que
parece, a ação foi motivada com o objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e, então,
soubessem quais os parlamentares que votariam contra.

"Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir que assistíssemos a
votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o Governador mandou e não em respeito a nós,
professores, já que o que nós queremos é que concedam o reajuste de 19,87% sob o vencimento (retroativo
2016 e 2017) e não apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação", lamentou a professora Ilda Silva.

O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento por parte dos professores.

"Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para servidores do TJ, do TCE e
da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o Governo quer dar em cima da gratificação. São
dois pesos e duas medidas? Eles mentem dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade?
Nem reajuste de vencimentos tivemos", desabafou Jairon Martins, professor da Rede Pública.

Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em defesa dos professores, disse
que não poderia "trair a categoria".

"Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um professor e,
principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a favor de uma Medida que congela os
vencimentos de nossos professores? Como que eu poderia defender a violação do art.32 do Estatuto do
Magistério? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto educador possuo, é a
de que sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não se pode falar em educação de
qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos violados", disse Wellington.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
16/03/2017 - BLOG SILVIA TEREZA 
POSITIVA
Ex-prefeita "ostentação" é condenada pela Justiça?

Pag.: 26

Ex-prefeita "ostentação" é condenada pela Justiça?

A Justiça do Maranhão condenou a ex-prefeita do município de Bom Jardim, Lidiane Leite,  a famosa "prefeita
ostentação", por atos de improbidade administrativa. Depois dos escândalos, ela ainda chegou a reassumir a
administração municipal novamente, mas foi afastada, definitivamente, em pouco tempo, no ano passado.
A "prefeita ostentação", como ficou conhecida nas redes sociais,  já havia sido condenada pela Justiça em
outubro de 2015 também, sob a acusação de improbidade administrativa e teve os seus bens bloqueados. Ela foi
acusada de desviar dinheiro público destinado para execução de reforma de escolas da sede e da zona rural do
município.
O juiz Raphael Leite Guedes disse que a ação em que Lidiane Leite foi acusada se refere aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante o período em que ela foi prefeita, entre os anos de 2012 a 2014.

Entenda o caso 

Quando estava no poder, Lidiane usou as redes sociais para ostentar uma rotina de luxo e badalações com
dinheiro que - segundo a Polícia Federal - foi desviado dos cofres públicos. Em uma postagem, disse que tinha
dinheiro sobrando.
Lidiane Leite ficou foragida 39 dias e virou notícia na imprensa internacional. O caso de desvios em Bom Jardim
ganhou repercussão nacional após uma reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil mostrando a
precariedade das escolas no município. A TV Globo obteve com exclusividade acesso a documentos da
investigação de supostos desvios de recursos públicos da merenda escolar e da reforma de escolas.

No dia 20 de agosto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão de suspeitos por desvios de
verbas da educação referentes à merenda escolar e à reforma de escolas. Lidiane Leite ficou foragida e, no dia
28 de setembro, resolveu se entregar à Polícia, justificando que esteve escondida em uma aldeia indígena,
durante todo o tempo, o que foi negado, posteriormente, pelas lideranças indígenas.
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A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Ela foi
morta depois de ser estuprada, em seu apartamento pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

Salão de julgamento da 4ª Vara do Trubunal do Júri lotado para
sessão do caso Mariana Costa (Foto: Douglas Pinto / TV Mirante)

Além do assassino confesso, Lucas Porto, serão ouvidas as
testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O juiz que preside
a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da
vítima fizeram uma manifestação para reforçar o pedido por justiça.

"Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os
indícios de autoria. Eles estão comprovados pela própria confissão
do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a outra
finalidade é a materialidade do delito, que também está
comprovada", disse João Batista Ericeira, advogado da acusação na
assistência do Ministério Público.

Crime no apartamento

 

CRIME EM SÃO LUÍS
Sobrinha-neta de Sarney foi assassinada.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/cidade/sao-luis.html


Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada
morta na noite do dia 13 de novembro de 2016, em seu
apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São
Luís Rei de França, no Turu, em São Luís. Ela é filha do
ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente
da República e senador José Sarney.

O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a
publicitária. Porto era cunhado da vítima. A motivação seria uma
atração que ele tinha por Mariana Costa.

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto,
de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a cunhada.

Do G1 MA

http://g1.globo.com/tudo-sobre/maranhao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
16/03/2017 - BLOG ZECA SOARES 
POSITIVA
Audiência do Caso Mariana no Fórum

Pag.: 28

Audiência do Caso Mariana no Fórum

16/03/2017 10:00:49

Lucas Porto chega ao Fórum Desembargador Sarney Costa para audiência no caso
Mariana

A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Neste
primeiro momento, 16 testemunhas vão ser ouvidas. Ela foi morta depois de ser estuprada, em seu apartamento
pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

O assassino confesso, Lucas Porto, deve ser o último a prestar depoimento. Antes, serão ouvidas as 16
testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O primeiro a falar foi o delegado Lúcio Rogério, da
Superitendência de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP). Ele foi o responsável pela prisão do acusado, horas
depois do crime. O juiz que preside a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Familiares de Mariana Costa realizam manifestação antes do início da sessão no Fórum

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

"Sabemos que a justiça está ao nosso lado. Temos confiança no que vamos falar no depoimento. A gente nunca
espera que esse tipo de situação aconteça na nossa família. Estamos aqui para lutar contra a injustiça. O caso
da Mariana será um marco para que a justiça prevaleça", disse Carolina Costa, irmã de Mariana e esposa do
acusado.

"Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os indícios de autoria. Eles estão comprovados
pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a outra finalidade é a
materialidade do delito, que também está comprovada", disse João Batista Ericeira, advogado da acusação na
assistência do Ministério Público.

Foto: Douglas PintoO post Audiência do Caso Mariana no Fórum apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/03/16/audiencia-do-caso-mariana-no-forum/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Ex-prefeita 'ostentação' é condenada por improbidade administrativa

Lidiane Leite foi acusada de desconto indevido em salários de professores

Ela teve suspenso os direitos políticos pelo período de cinco anos.

A Justiça condenou Lidiane Leite, ex-prefeita do município de Bom Jardim, a 275 km de São Luís, por atos de
improbidade administrativa. Ela ficou conhecida nacionalmente como a "prefeita ostentação" após mostrar uma
vida de luxo nas redes sociais.

Lidiane Leite já havia sido condenada  pela a Justiça em outubro de 2015 também, sob a acusação de
improbidade administrativa e teve os seus bens bloqueados. A ex-prefeita foi acusada de desviar dinheiro
público destinado para execução de reforma de escolas da sede e da zona rural do município.
De acordo com o juiz Raphael Leite Guedes, a ação em que Lidiane Leite foi acusada se refere aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante o período em que ela foi prefeita, entre os anos de 2012 a 2014.

Segundo o magistrado, a ex-prefeita de Bom Jardim violou o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa ao
prejudicar inúmeros professores municipais com a indevida redução mensal dos seus salários. “Em que pese às
alegações da demandada em sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de
recursos para realização do pagamento dos servidores municipais”.
 

Para o juiz a decisão, que foi baseada em uma Ação Civil Pública (ACP) solicitada pelo o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA), confirma a veracidade dos fatos alegados por meio de extratos bancários, contracheques e
declarações dos professores durante o processo.
“Conforme se vê das provas carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos
professores que comprovam a redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte,
houve violação ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade
administrativa”, explicou o juiz Raphael Leite Guedes.

Lidiane Leite foi condenada a ressarcir integralmente os docentes “com valores auferidos mensalmente em
patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de condenar a ré, bem como
deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo de Prefeito deste
Município”, disse Raphael.

Ainda segundo o juiz, a ex-prefeita de Bom Jardim foi condenada com a “Suspensão dos direitos políticos pelo
período de cinco anos; Multa civil no valor correspondente a 50 vezes ao valor da remuneração percebida pela
demandada quando ocupante do cargo de Prefeita Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de três anos”.

Relembre o caso
Lidiane Leite foi presa no dia 28 de outubro de 2015, na sede da Polícia Federal, em São Luís, depois de passar
39 dias foragida após ter a prisão decretada pela PF por suspeita de irregularidades encontradas em contratos



firmados com "empresas-fantasmas".
Após 11 dias encarcerada, ela foi solta pela Justiça sob a condição de uso de uma tornozeleira eletrônica.
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Audiência do caso da sobrinha-neta de Sarney tem início no Maranhão

Antes da sessão amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação.

Serão ouvidos o assassino confesso, Lucas Porto, e as testemunhas.

A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Neste
primeiro momento, 16 testemunhas vão ser ouvidas. Ela foi morta depois de ser estuprada, em seu apartamento
pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

O assassino confesso, Lucas Porto, deve ser o último a prestar depoimento. Antes, serão ouvidas as 16
testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O primeiro a falar foi o delegado Lúcio Rogério, da
Superitendência de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP). Ele foi o responsável pela prisão do acusado, horas
depois do crime. O juiz que preside a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

"Sabemos que a justiça está ao nosso lado. Temos confiança no que vamos falar no depoimento. A gente nunca
espera que esse tipo de situação aconteça na nossa família. Estamos aqui para lutar contra a injustiça. O caso
da Mariana será um marco para que a justiça prevaleça", disse Carolina Costa, irmã de Mariana e esposa do
acusado.

"Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os indícios de autoria. Eles estão comprovados
pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a outra finalidade é a
materialidade do delito, que também está comprovada", disse João Batista Ericeira, advogado da acusação na
assistência do Ministério Público.
Crime no apartamento

Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de
2016, em seu apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, em
São Luís. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente da República e
senador José Sarney.
O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a publicitária. Porto era cunhado da vítima. A
motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana Costa.
A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a
cunhada.
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Estuprador é condenado a 67 anos de prisão

Cléber Nilson Araújo Lopes foi a julgamento por estuprar quatro menores na cidade de Santa Helena

SANTA HELENA - O Poder Judiciário da Comarca de Santa Helena condenou o homem identificado como
Cléber Nilson Araújo Lopes a 67 anos de prisão por estuprar menores de idade. A informação foi divulgada na
manhã de ontem pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e o acusado encontra-se foragido.

Consta na ação penal que o acusado praticou estupros em sequência contra vários menores, fatos esses
ocorridos no município de Santa Helena, que tem como titular na 1ª Vara a juíza Cynara Freire. O acusado foi
preso no dia 6 de abril de 2009, pouco tempo depois de abusar de um menino de oito anos de idade na época.
Os crimes foram praticados contra dois meninos e duas meninas, em diferentes épocas.

De acordo com o inquérito policial, essa já era a terceira vez que o acusado praticava violência sexual contra a
mesma vítima. Neste caso, o tio da criança procurou a polícia e foi comprovado o abuso sexual. Foi após a
prisão que a polícia investigou que mais três menores sofreram abusos sexuais cometidos por Cléber Nilson,
sendo um menino e duas meninas com idades entre 11 e 13 anos. A defesa, em audiência, atribuiu os crimes
afirmando Cléber teria sofrido abusos quando era criança.

Delito - Ao analisar o caso, a magistrada citou que “a relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma
regular, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há nulidades a serem
declaradas de ofício, tampouco se implementou qualquer prazo prescricional. A materialidade dos fatos restou
comprovada através de laudos de exames de corpo de delito realizados nas vítimas”.

Ela afirmou também que “nos laudos realizados nas meninas comprovam que nenhuma das duas era mais
virgem à época dos exames. No tocante à autoria do crime, restou demonstrada pelos depoimentos das duas
vítimas, as quais relataram com imensa e assustadora riqueza de detalhes, tanto perante a autoridade policial
quanto em juízo, sem contradições ou vacilações, as condutas perpetradas pelo acusado”.

Foi verificado, ainda, que o acusado sempre agia do mesmo jeito. Ele esperava os pais das vítimas saírem de
casa para ficar a sós com elas ou levando elas a lugares distantes, para praticar os abusos sexuais das mais
diversas formas. “Os depoimentos dos menores são detalhados, sobre lugares e sobre os atos praticados pelo
acusado. Ele mesmo confirmou parte do que foi relatado pelas crianças, mas de outra forma”, destacou a juíza.
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Advogado acredita em celeridade no processo referente ao assassinato de Mariana Costa

O advogado de acusação no caso do assassinato da publicitária Mariana Costa, José Batista Ericeira, acredita na
celeridade no processo, pois o crime ocorreu em novembro do ano passado e hoje já está sendo realizada a
primeira audiência de instrução, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. Participam da audiência o
juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior - que preside o Júri -, auxiliares de Justiça, advogados, testemunhas e o
acusado Lucas Porto, que confessou ter assassinado a cunhada. Familiares da vítima, entre os quais Carolina
Costa, irmã da vítima e esposa do acusado, também estão acompanhando a audiência.

"É a primeira audiência de instrução criminal, e nós temos a justificada expectativa de que ocorra como está
previsto no Código de Processo Penal. Essa audiência tem duas finalidades. A primeira delas é caracterizar os
indícios de autoria. Eles estão comprovados pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos
constantes nos autos. E a outra finalidade é a materialidade do delito. Essa também está sobejamente
comprovada por todas as provas acostadas aos autos", explicou o advogado José Batista Ericeira.

Mariana de Araújo Costa, de 33 anos, foi encontrada desacordada em seu apartamento, no Turu, no dia 13 de
novembro do ano passado. Após imagens do circuito de TV do condomínio mostrarem o cunhado da vítima,
Lucas Leite Ribeiro Porto usando as escadas para deixa o local, ele foi conduzido ao Centro de Triagem do
Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Segundo as investigações, ele teria matado a cunhada sufocada com um
travesseiro, após tê-la estuprado.

A cobertura completa da audiência do caso Mariana Costa você confere na edição desta quinta-feira (17) do
Jornal O Estado do Maranhão
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Caso Mariana Costa: primeira audiência será realizada hoje

Audiência será no Fórum Sarney Costa e contará com a presença de Lucas Porto suspeito do crime

O assassinato da publicitária Mariana Costa teve uma ampla repercussão, inclusive nacional.
SÃO LUÍS - Está prevista para esta manhã a primeira audiência de instrução de processo referente ao
assassinato da publicitada Mariana Menezes de Araújo Costa, de 33 anos de idade, que aconteceu no mês de
novembro do ano passado, em São Luís. O crime brutal e que ganhou uma ampla repercussão tem como
principal suspeito o cunhado da vítima, o empresário Lucas Leite Ribeiro Porto, de 33 anos, que encontra-se
preso, chegando inclusive a confessar a autoria do delito.

A sessão acontece no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau. Nela participarão o juiz,
auxiliares de Justiça, advogados, testemunhas e o acusado Lucas Porto, que contará para a Justiça a sua versão
sobre os fatos. É durante a audiência que são produzidas as provas; acontece a oitiva das testemunhas e as
alegações finais.

A audiência acontecerá no salão de julgamentos da 4ª Vara do Juri e será presidida pelo juiz José Ribamar
Goulart Heluy Júnior. Ainda durante a sessão serão ouvidas cinco testemunhas de defesa e sete de acusação. O
delegado de polícia Lúcio Rogério dos Nascimento, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), que estava à frente das investigações sobre o caso, juntamente com dois peritos do Instituto de
Criminalística do Maranhão (Icrim) também serão ouvidos.

Assassinato – No dia 13 de novembro do ano passado, Mariana de Araújo Costa foi encontrada desacordada em
seu apartamento, no bairro do Turu, na capital maranhense Lucas Leite Ribeiro Porto, cunhado da vítima, foi
conduzido pela polícia ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Pedrinhas no dia seguinte, após
imagens das câmeras do circuito de TV do condomínio o mostrarem correndo por escadas do local. Segundo
investigações, ele teria matado a cunhada sufocada com um travesseiro.

Dias depois a polícia divulgou o resultado do última laudo e confirmou que, antes do assassinato, foi consumado
o ato de estupro com conjunção carnal. A princípio, Porto assumiu a autoria do crime, mas negava que tivesse
estuprado a publicitária.

O promotor de Justiça, Gilberto Câmara França Júnior, da 28ª Promotoria de Justiça Criminal de São Luís,
protocolou a denúncia contra Lucas Porto, pelos crimes de estupro e homicídio qualificado contra Mariana.
Porto pode pegar até 60 anos de prisão.

No caso de homicídio simples, a pena vai de seis a 20 anos de reclusão. Houve ainda quatro qualificadoras:
morte por asfixia; causada por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; praticado para
ocultar outro crime (estupro) e feminicídio. Neste caso, a pena sobe para até 30 anos. Já para estupro, a pena é
de seis a 10 anos de reclusão, mas, se caso resulte em morte da vítima, pode ampliada para até 30 anos.

Mais



O assassinato da publicitária Mariana Costa teve uma ampla repercussão, inclusive nacional. Dias após o crime,
familiares e amigos da vítima realizaram manifestações na cidade cobrando a responsabilização do culpado.
Hoje, durante os familiares prometem realizar novos atos em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa.
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Ex-prefeita de Bom Jardim Lidiane Leite é condenada por probidade administrativa

A sentença foi assinada na última segunda- feira (13),  pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim,
condenando a ex-prefeita Lidiane Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos
inúmeros descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do
Município de Bom Jardim, durante a gestão da ex-prefeita. "Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores
a serem pagos mensalmente aos professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel
cumprimento ao pagamento de tais valores, haja vista tratar-se de contraprestação aos seus servidores pelos
serviços prestados e que possuem reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera
vontade unilateral do gestor público", destaca a sentença.
Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. "Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais", destacou o juiz.
Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo.  "Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação ao art. 11, inciso I,
da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade administrativa", explica a Justiça.
"Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana",
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.
Sobre as penalidades - A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas
pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa.
Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa
civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v)
proibição de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos.
"Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei", alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à
coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.
"No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,
nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município", disse Raphael.
Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: "Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,



direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.".
"A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92",
finaliza a sentença.
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Tribunal do Júri condena casal por assassinar adolescente com 7 tiros em Balsas

O Tribunal do Júri da comarca de Balsas (MA) em audiência realizada nesta quarta-feira (15) condenou o casal
Rejane Ferreira da Rocha, 31 anos e Diedson P. Lopes, 29 anos, acusado do crime de homicídio em que foi
vitima a adolescente Rosangela da Silva, 15 anos (nascida em 7 de julho de 1999). Ocorrido na madrugada do
dia 1º de janeiro de 2015. 

Audiência realizada no auditório do tribunal do Juri, foi presidida pela Dra. Nirvana Maria Mourão Barroso,
juíza titular da 3ª Vara Civil.

Consta no depoimento da acusada, o que motivou o crime foi ciúmes. Perante o juro a acusada afirmou que
suspeitava que seu companheiro tinha um caso com outra mulher, mas não sabia quem era, até que flagrou a
vítima conversando com seu companheiro na noite do dia 31 de Dezembro de 2014 na avenida Litorânea em
Balsas e concluiu que os dois estavam tendo um caso. 

Rejane Ferreira, esperou uma oportunidade e de posse de duas armas de fogo, uma pistola 380 e um revólver
calibre 38, obrigou a vítima sob ameaça a ir até um matagal, distante de Balsas cerca de 30 Km, entraram em
uma estrada de chão batido, próximo ao povoado São Benedito. Segundo a acusada houve uma luta corporal
que terminou a morte da vítima com 7 tiros, sendo 3 na cabeça e 4 no braço.

Julgamento o Júri PopularO casal foi condenado pelo júri popular com base no Artigo 121, parágrafo 2º do
código penal (Matar alguém, por motivo fútil). Diedson P. Lopes, Ele foi condenado à pena privativa de
liberdade, de 14 anos e seis meses de reclusão e 25 dias de multa. Rejane Ferreira da Rocha, recebeu a
condenação à 21 anos de reclusão e 20 dias de multa, pois confessou desde o início a autoria do crime, mas que
o companheiro teve participação no crime. 

O julgamento se encerrou as 22:20 h, de quarta-feira, 15. O casal foi recolhido a unidade prisional para cumprir
pena.
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Homem que abusava de enteadas é condenado a 36 anos de prisão

Ele cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10 e 12 anos de idade

Em Santa Helena, homem acusado de abusar e estuprar as duas enteadas foi condenado a 36 anos e 11 meses
de prisão, em decisão proferida pela juíza Cynara freire, titular da 1ª Vara do município. Conforme a sentença,
Antônio Correa Pinheiro cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10 e 12 anos de idade. A prática dos
crimes só foi descoberta quando as menores passaram férias com o pai biológico, quando descreveram os
abusos sofridos.
De acordo com a denúncia, as duas menores, após a separação de seus pais, ficaram sob a guarda da mãe. Esta,
por sua vez, passou a viver em companhia de Antônio Correa no Povoado de Bacuri, zona rural de Santa Helena.
Foi comprovado, através de exame de corpo de delito, que ele violentou a menor de 12 anos várias vezes
Para o MP, restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, levando em consideração,
principalmente, os depoimentos das meninas. Para a defesa, os depoimentos foram frágeis e teriam sido
conduzidos pelo genitor das crianças.
Em depoimentos à polícia, conselho tutelar e em juízo, a menor de 12 anos confirmou ter sofrido violência
sexual desde os 11 anos de idade. Quanto à menor de 10 anos, não há exame de corpo de delito, mas o fato é
considerado irrelevante pela Justiça, já que as crianças abusadas deram relatos firmes e coesos.
A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Antônio Correa encontra-se no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, mas a juíza fixou como local de cumprimento da pena a Unidade Prisional de
Ressocialização de Pinheiro.
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Primeira audiência do caso Mariana é iniciada em São Luís

Mariana de Araújo Costa foi morte em novembro do ano passado. O cunhado, Lucas Porto, é o principal
suspeito.
Começou na manhã de hoje (16) a primeira audiência de instrução de processo referente ao assassinato da
publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa, de 33 anos, morta em novembro do ano passado. O crime
ganhou notoriedade e reprercussão, tendo como principal suspeito o cunhado da vítima, lucas Leite Ribeiro
Porto, de 33 anos, que permanece preso. Lucas chegoua  confessar a autoria do delito.

A sessão segue acontecendo na 4ª Vara do Juri, presidida pelo juiz José Ribamar Goular Heluy Júnior Fórum
Desembargador Sarney Costa, no Calhau, com a presença do juiz, auxiliares de Justiça, testemunhas, advogados
e o acusado Lucas Porto, que irá narrar à Justiça a versão sobre os fatos. Serão ouvidas cinco testemunhas de
defesa e sete de acusação.

As provas serão produzidas durante a audência, onde acontecerá a oitiva das testemunhas e as alegações finais.

O promotor de Justiça, Gilberto Câmara França Júnior, da 28ª Promotoria de Justiça Criminal de São Luís,
protocolou a denúncia contra Lucas Porto, por crimes de estupro e homicídio qualificado contra Mariana. A
pena pode chegar a 60 anos de reclusão.

Família de Mariana acompanha a audiência. FOTO: TV Difusora
 

CASO

Mariana de Araújo Costa foi encontrada desacordada em seu apartamento, no dia 13 de novembro de 2016, no
bairro do Turu, em São Luís.

Após investigações, que utilizaram, ainda, imagens do circuito interno de videomonitoramento do condomínio, o
cunhado – Lucas Porto – se tornou o principal suspeito da investigação. A cúpula da Secretaria de Segurança
Pública do estado concluiu  que Lucas Porto estuprou e matou Mariana por asfixia.

“Os laudos revelam, pelas lesões sobre o cadáver, que ela travou rigorosa luta. Manchas no pescoço e  marcas
na perna são lesões de defesa, tentando impedir o ato criminoso”, afirmou o secretário de segurança pública,
Jefferson Portela, à época da coletiva realizada para esclarecer mais detalhes sobre o crime.

Dias após a morte da publicitária, familiares e amigos foram às ruas pedir justiça e punição para o acusado.
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Ex-prefeita ostentação tem direitos políticos suspensos

A sentença foi assinada nesta segunda-feira pelo juiz Raphael
Leite Guedes titular de Bom Jardim

Uma sentença assinada nesta segunda?feira (13) pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim,
condenou a ex?prefeita Lidiane Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante a gestão da ex?prefeita. “Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores a serem
pagos mensalmente aos professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel cumprimento ao
pagamento de tais valores, haja vista tratar?se de contraprestação aos seus servidores pelos serviços prestados
e que possuem reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera vontade unilateral do
gestor público”, destaca a sentença.

Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga?se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. “Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais”, destacou o juiz.

Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo. “Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação
ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, incidindo a ex?gestora na prática de ato de improbidade administrativa”,
explica a Justiça.

“Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana”,
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.

Sobre as penalidades – A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas
pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa. Referidas
penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa civil; (iii)
perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v) proibição
de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos

“Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei”, alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a



parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à
coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.

“No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,
nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená?la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município”, disse Raphael.

Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: “Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.”.

“A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92”,
finaliza a sentença
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Audiência do caso da sobrinha-neta de Sarney tem
início no Maranhão

16/03/2017 12:04:50

A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Neste
primeiro momento, 16 testemunhas vão ser ouvidas. Ela foi morta depois de ser estuprada, em seu apartamento
pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

Acusado Lucas Porto chega na audiência, nesta manhã (Foto: Douglas
Pinto / TV Mirante)

O assassino confesso, Lucas Porto, deve ser o último a prestar depoimento. Antes, serão ouvidas as 16
testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O primeiro a falar foi o delegado Lúcio Rogério, da
Superitendência de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP). Ele foi o responsável pela prisão do acusado, horas
depois do crime. O juiz que preside a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

Amigos e parentes de Mariana Costa fizeram manifestação antes da sessão
(Foto: Douglas Pinto / TV Mirante)

"Sabemos que a justiça está ao nosso lado. Temos confiança no que vamos falar no depoimento. A gente nunca
espera que esse tipo de situação aconteça na nossa família. Estamos aqui para lutar contra a injustiça. O caso
da Mariana será um marco para que a justiça prevaleça", disse Carolina Costa, irmã de Mariana e esposa do
acusado.

"Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os indícios de autoria. Eles estão comprovados
pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a outra finalidade é a
materialidade do delito, que também está comprovada", disse João Batista Ericeira, advogado da acusação na
assistência do Ministério Público.

Crime no apartamento

Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de
2016, em seu apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, em
São Luís. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente da República e
senador José Sarney.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/cidade/sao-luis.html


O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a publicitária. Porto era cunhado da vítima. A
motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana Costa.

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a
cunhada.

Do G1

http://g1.globo.com/tudo-sobre/maranhao
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Abertas inscrições para casamento comunitário em Caxias

A comarca de Caxias vai realizar mais uma edição do projeto “Casamento Comunitário”, no dia 20 de maio, às
17h, no Balneário Veneza. A participação na cerimônia é restrita aos casais com renda familiar mensal de dois
salários mínimos. O evento foi regulamentado em Portaria do juiz Antonio Araújo Velozo (4ª Vara de Caxias).
 
As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 28 de abril, nos seguintes endereços: Cartório
do 3º Ofício (Praças Gonçalves Dias, s/nº. Centro.); Cartório do 4º Ofício (Rua Dr. Berredo, nº 676. Centro) e
nas sedes do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social).
 
Os interessados em participar deverão apresentar os seguintes documentos, acompanhados de cópia do original:
 
- Certidões de nascimento atualizadas;
 
- Comprovante de endereço da residência;
 
- Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio, se divorciado;
 
- Certidão de Óbito do cônjuge, se viúvo;
 
- Consentimento por escrito dos pais para menor de 18 anos e maior de 16 e;
 
- Autorização judicial para menor de 16 anos.

Fonte: Ascom
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JUSTIÇA CONDENA EX-PREFEITA DE BOM JARDIM POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Uma sentença assinada nesta segunda-feira (13) pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim,
condenou a ex-prefeita Lidiane Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante a gestão da ex-prefeita. “Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores a serem
pagos mensalmente aos professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel cumprimento ao
pagamento de tais valores, haja vista tratar-se de contraprestação aos seus servidores pelos serviços prestados
e que possuem reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera vontade unilateral do
gestor público”, destaca a sentença.

Resultado de imagem para LIDIANE LEITE BOM JARDIM
Ex-prefeita de Bom Jardim Lidiane Leite
Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. “Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais”, destacou o juiz.

Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo.  “Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação ao art. 11, inciso I,
da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade administrativa”, explica a Justiça.

“Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana”,
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.

Sobre as penalidades – A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas
pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa.

Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa
civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v)
proibição de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos.

“Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei”, alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à



coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.

“No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,
nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município”, disse Raphael.

Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: “Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.”.

“A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92”,
finaliza a sentença.

FONTE: TJ/MA
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JUSTIÇA CONDENA EX-PREFEITA DE BOM JARDIM POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Uma sentença assinada nesta segunda-feira (13) pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim,
condenou a ex-prefeita Lidiane Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante a gestão da ex-prefeita. “Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores a serem
pagos mensalmente aos professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel cumprimento ao
pagamento de tais valores, haja vista tratar-se de contraprestação aos seus servidores pelos serviços prestados
e que possuem reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera vontade unilateral do
gestor público”, destaca a sentença.

Resultado de imagem para LIDIANE LEITE BOM JARDIM
Ex-prefeita de Bom Jardim Lidiane Leite
Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. “Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais”, destacou o juiz.

Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo.  “Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação ao art. 11, inciso I,
da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade administrativa”, explica a Justiça.

“Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana”,
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.

Sobre as penalidades – A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas
pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa.

Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa
civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v)
proibição de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos.

“Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei”, alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à



coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.

“No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,
nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município”, disse Raphael.

Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: “Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.”.

“A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92”,
finaliza a sentença.
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"Lista suja’ atualizada do trabalho escravo traz 17 empregadores do MA

Obtida por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a “Lista de Transparência sobre Trabalho Escravo
Contemporâneo” – atualizada e divulgada na terça (14) – traz dados de 250  empregadores, autuados no país
em decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que tiveram decisão administrativa final.
Dezessete empregadores são do Maranhão. O agropecuarista José Wilson de Macedo (Dedé Macedo, filiado ao
PDT), o ex-candidato a prefeito de Bom Jardim Beto Rocha (Humberto Dantas dos Santos) e o juiz Marcelo Testa
Baldochi constam na relação.
A lista completa, com 250 nomes, está no portal reporterbrasil.org.br.
Em relação à última lista, divulgada por O INFORMANTE no dia 11 passado, que tinha 22 nomes de
empregadores maranhenses, houve 8 retiradas e 3 inclusões. Um total de 132 trabalhadores foram resgatados
no Maranhão, de 2011 a 2015, de acordo com a nova “lista suja”.
Foram retirados da lista os seguintes empregadores:
Alonso Pereira Santos (Açailândia), Antônio Calixto dos Santos (São Pedro da Água Branca), Carmel
Construções (Raposa), Euclides Mariano da Silva (São Francisco do Brejão), Francisco Andrade da Silva
(Turiaçu), Gilson Freire de Santanna (Açailândia), João Antônio Vilas Boas (Bom Jesus das Selvas) e Joel Amélia
de França (Maranhãozinho).
Foram incluídos:
Antônio Macedo Costa (Vitorino Freire), Azilda Pereira de Sousa (Bom Jardim) e Teresinha Almeida dos Santos
Silva (Altamira do Maranhão).
A “Lista de Transparência” atualizada foi enviada ao site Repórter Brasil pelo Ministério do Trabalho na
segunda (13), em resposta à LAI, e abrange o período entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016. Veja os
nomes dos empregadores do Maranhão na lista:
1 Alexandre Vieira Lins
Fazenda Sara (Rod. BR-135, km 122, Miranda do Norte)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 19/06/2015
Trabalhadores resgatados: 4
2 Antônio Macedo Costa
Fazenda São Francisco (Fazenda Pequizeiro, Povoado Pequizeiro, zona rural, Vitorino Freire)
Autuação: 2015
Decisão transitada em julgado: 03/06/2016
Trabalhadores resgatados: 11
3 Antônio Richart
Fazenda Morro Alto (Rod. BR-222, km 86, adentro 18 km, Vila Nova dos Martírios)
Autuação: 2013
Decisão transitada em julgado: 15/10/2015
Trabalhadores resgatados: 6
4 Azilda Pereira de Sousa
Fazenda Nova Esperança (Estrada do Iúma, km 52, Brejão, zona rural, Bom Jardim)
Autuação: 2015
Decisão transitada em julgado: 25/07/2016
Trabalhadores resgatados: 10
5 Domingos Moura Macedo
Fazenda São Francisco/ Fazenda Bela Vista (Rod. BR-316, km 384, estrada Bacabal a Alto Alegre, zona rural,
Bacabal)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 01/04/2015
Trabalhadores resgatados: 8
6 Humberto Dantas dos Santos



Autuação: 2014
Fazenda Garrafão (Antigo Povoado do Garrafão, zona rural, Bom Jardim)
Decisão transitada em julgado: 15/10/2015
Trabalhadores resgatados: 6
7 José Wilson de Macedo
Fazenda Santa Luz (zona rural, Peritoró)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 13/02/2015
Trabalhadores resgatados: 12
8 Marcelo Testa Baldochi
Fazenda Vale do Ipanema (zona rural, Bom Jardim)
Autuação: 2011
Decisão transitada em julgado: 23/03/2015
Trabalhadores resgatados: 4
9 Miguel Almeida Murta
Fazenda Boa Esperança (Gleba Bambu, Povoado Córrego Novo, zona rural, Açailândia)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 19/01/2015
Trabalhadores resgatados: 5
10 Miguel de Souza Rezende
Fazenda Zonga (Rio dos Bois, Rod. BR-222, km 535, zona rural, Bom Jardim)
Autuação: 2015
Decisão transitada em julgado: 08/06/2015
Trabalhadores resgatados: 1
11 Nilo Miranda Bezerra
Fazenda Palmeirinha/Pau de Terra (Estrada de Carolina a Balsas, 5 km, à esquerda, 18 km, zona rural, Carolina)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 14/05/2015
Trabalhadores resgatados: 3
12 Palmireno dos Santos Silva
Fazenda Victória (Estrada do Rio dos Bois, zona rural, Bom Jardim)
Autuação: 2013
Decisão transitada em julgado: 11/02/2016
Trabalhadores resgatados: 11
13 Raimundo Nonato Alves Pereira
Fazenda Santa Cruz (zona rural, Santo Antônio dos Lopes)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 26/03/2015
Trabalhadores resgatados: 3
14 Raimundo Nonato Oliveira Lima
Fazenda São Pedro (Rod. BR 316, Povoado São João das Neves, 11 km, zona rural, Peritoró)
Autuação: 2011
Decisão transitada em julgado: 28/03/2016
Trabalhadores resgatados: 3
15 Sebastião Lourenço Rodrigues
Fazenda Tamataí (Povoado Brejo do Piauí, zona rural, Santa Luzia)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 17/04/2015
Trabalhadores resgatados: 7
16 Teresinha Almeida dos Santos Silva
Fazenda Norte e Sul (Fazenda Sozinha, Povoado Caldeirão, zona rural, Altamira do Maranhão)
Autuação: 2015
Decisão transitada em julgado: 04/07/2016
Trabalhadores resgatados: 21
17 Zurc – Saneamento e Construções Ltda



Obra da Ufma (Avenida da Universidade, Bom Jesus, Imperatriz)
Autuação: 2014
Decisão transitada em julgado: 28/08/2015
Trabalhadores resgatados: 17

Leia mais:
https://oinformante.blog.br/notas/lista-suja-atualizada-trabalho-escravo-traz-17-empregadores-ma/#ixzz4bX4OZj
At
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Juizado Criminal de Imperatriz abre processo seletivo para projetos sociais

As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de março a 15 de abril de 2017, das 8h às 18h

O juizado criminal da comarca de Imperatriz abriu processo seletivo gratuito para projetos de entidades sociais
das cidades de Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e Vila Nova dos Martírios, para obtenção de
recursos financeiros arrecadados com as transações penais, prestações pecuniárias e suspensão condicional do
processo ou da pena.

As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de março a 15 de abril de 2017, das 8h às 18h, de segunda a
sexta, no Juizado Especial Criminal de Imperatriz (Rua Iracema, nº 709. Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz). O
resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 2 de maio.

Os valores depositados, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente,
destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de
caráter essencial à segurança pública, educação, cultura e saúde, desde que atendam às áreas vitais de
relevante cunho social.

PRIORIDADE - Será priorizado o repasse financeiro para projetos na área da execução penal, assistência à
ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade; serviços com maior
relevância social e projetos com maior viabilidade de implementação.

É proibida a participação de pessoas jurídicas ou projetos com fins lucrativos ou político-partidários e que não
realizem suas atividades nos municípios abrangidos pela jurisdição da comarca de Imperatriz.

Leia mais em
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/5972/juizado_criminal_de_imperatriz_abre_processo_seletivo_para
_projetos_sociais#mCESuBEMkHDf2kbp.99
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Juizado Criminal de Imperatriz abre processo seletivo para projetos sociais

As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de março a 15 de abril de 2017, das 8h às 18h

image: http://www.correiopopularitz.com.br/imagens/imagens_principais/730_5972_1489668159.png

Imagem: Divulgação.
O juizado criminal da comarca de Imperatriz abriu processo seletivo gratuito para projetos de entidades sociais
das cidades de Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e Vila Nova dos Martírios, para obtenção de
recursos financeiros arrecadados com as transações penais, prestações pecuniárias e suspensão condicional do
processo ou da pena.

As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de março a 15 de abril de 2017, das 8h às 18h, de segunda a
sexta, no Juizado Especial Criminal de Imperatriz (Rua Iracema, nº 709. Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz). O
resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 2 de maio.

Os valores depositados, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente,
destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de
caráter essencial à segurança pública, educação, cultura e saúde, desde que atendam às áreas vitais de
relevante cunho social.

PRIORIDADE - Será priorizado o repasse financeiro para projetos na área da execução penal, assistência à
ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade; serviços com maior
relevância social e projetos com maior viabilidade de implementação.

É proibida a participação de pessoas jurídicas ou projetos com fins lucrativos ou político-partidários e que não
realizem suas atividades nos municípios abrangidos pela jurisdição da comarca de Imperatriz.

O Edital nº 1/2017 é assinado pela juíza Débora Castro Trovão, titular do juizado especial criminal da comarca
de Imperatriz.

Leia mais em
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/5972/juizado_criminal_de_imperatriz_abre_processo_seletivo_para
_projetos_sociais#I17YXckM4DgPSwOJ.99
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Ex-prefeita 'ostentação' é condenada por improbidade administrativa

Lidiane Leite foi acusada de desconto indevido em salários de professores

Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim (MA) ostentava luxo nas redes sociais. (Foto: Arquivo pessoal)
A Justiça condenou Lidiane Leite, ex-prefeita do município de Bom Jardim, a 275 km de São Luís, por atos de
improbidade administrativa. Ela ficou conhecida nacionalmente como a "prefeita ostentação" após mostrar uma
vida de luxo nas redes sociais.

Lidiane Leite já havia sido condenada  pela Justiça em outubro de 2015 também, sob a acusação de
improbidade administrativa e teve os seus bens bloqueados. A ex-prefeita foi acusada de desviar dinheiro
público destinado para execução de reforma de escolas da sede e da zona rural do município.

De acordo com o juiz Raphael Leite Guedes, a ação em que Lidiane Leite foi acusada se refere aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante o período em que ela foi prefeita, entre os anos de 2012 a 2014.

Segundo o magistrado, a ex-prefeita de Bom Jardim violou o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa ao
prejudicar inúmeros professores municipais com a indevida redução mensal dos seus salários. “Em que pese às
alegações da demandada em sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de
recursos para realização do pagamento dos servidores municipais”.

Para o juiz a decisão, que foi baseada em uma Ação Civil Pública (ACP) solicitada pelo o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA), confirma a veracidade dos fatos alegados por meio de extratos bancários, contracheques e
declarações dos professores durante o processo.

“Conforme se vê das provas carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos
professores que comprovam a redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte,
houve violação ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade
administrativa”, explicou o juiz Raphael Leite Guedes.

Lidiane Leite foi condenada a ressarcir integralmente os docentes “com valores auferidos mensalmente em
patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de condenar a ré, bem como
deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo de Prefeita deste
Município”, disse Raphael.

Ainda segundo o juiz, a ex-prefeita de Bom Jardim foi condenada com a “suspensão dos direitos políticos pelo
período de cinco anos; Multa civil no valor correspondente a 50 vezes ao valor da remuneração percebida pela
demandada quando ocupante do cargo de Prefeita Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de três anos”.



Leia mais em
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/5985/ex-prefeita_%27ostentacao%27_e_condenada_por_improbida
de_administrativa#PM217tbpUkyjcZPZ.99
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Governo dialoga com Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça sobre processos na Saúde

Secretário Carlos Lula apresenta ações realizadas sobre o processo de judicialização na Saúde. (Foto: Francisco
Campos)
Secretário Carlos Lula apresenta ações realizadas sobre o processo de judicialização na Saúde. (Foto: Francisco
Campos)
Com o objetivo de buscar soluções para melhor encaminhamento das demandas judiciais de pacientes, o
Governo do Estado dialogou com o coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, o juiz
Alexandre de Abreu. Durante a reunião, que aconteceu na última quarta-feira (15), a Secretaria de Estado da
Saúde (SES) apresentou ações e discussões já realizadas sobre o processo de judicialização da saúde. O
encontro incentivou a busca de novos mecanismos de monitoramento das demandas e respostas às solicitações
por serviços de saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, enfatizou o empenho do poder público estadual e o
comprometimento da gestão na busca de soluções para reduzir os processos e atender o cidadão com agilidade.
“Temos constantemente dialogado com os interessados nesse debate com o intuito de encontrar formas de
melhor atender o cidadão. Estamos nos esforçando para, dentro da nossa realidade, oferecer serviços de
qualidade e reduzir a quantidade de processos na área da saúde”, ressaltou o secretário.

Entre as iniciativas para solucionar a questão destacam-se os debates realizados com o Tribunal de Justiça, a
Corregedoria Geral de Justiça, o Sindicato dos Hospitais Particulares da Capital (Sindhosp), a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA) e diretores de hospitais privados. Em diálogo com o juiz Alexandre
de Abreu, coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, novas propostas foram abordadas,
como a da utilização de plataformas online para acompanhamento das demandas.

“Venho buscar junto à secretaria a possibilidade de canais para que as demandas que chegam à justiça
encontrem uma solução através desse consenso entre o que as pessoas solicitam e o que a saúde pode oferecer
para atendê-las. Precisamos encontrar uma estrutura técnica de informatização que permita o acesso facilitado
a todos os segmentos que estão ligados com a defesa do direito à saúde como o Judiciário, o Ministério Público,
a Defensoria Pública ou até mesmo os hospitais que fazem esse encaminhamento”, destacou o juiz.

Durante o encontro, a secretaria se colocou à disposição para o debate. “Desde o início, nós nos prontificamos a
serem parceiros nesta iniciativa e, juntos, buscamos avançar nas propostas de conciliação”, destacou a
secretária adjunta de Assuntos Jurídicos, Lídia Schramm. “Essa facilitação do diálogo e da disponibilidade da
secretaria de saúde fará com que nós consigamos de forma célere oferecer ao cidadão um atendimento
compatível com a sua necessidade”, reconheceu o juiz Alexandre de Abreu.
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Homem que abusava de enteadas é condenado a 36 anos de cadeia

Antônio Correa Pinheiro cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10 e 12 anos de idade

Uma decisão proferida pela juíza Cynara freire, titular da 1ª Vara de Santa Helena, condenou a 36 anos e 11
meses de prisão um homem acusado de abusar e estuprar as duas enteadas. Conforme a sentença, Antônio
Correa Pinheiro cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10 e 12 anos de idade. A prática dos crimes só
foi descoberta quando as menores passaram férias com o pai biológico, quando descreveram os abusos sofridos.

De acordo com a denúncia, as duas menores, após a separação de seus genitores, ficaram sob a guarda da mãe.
Esta, por sua vez, passou a viver em companhia de Antônio Correa no Povoado de Bacuri, zona rural do
Município de Santa Helena. “Assevera o Ministério Público que o ora acusado  violentou a menor de 12 anos
por várias vezes, fato esse comprovado através de exame de corpo de delito”, versa a sentença. Para o MP,
restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, levando em consideração, principalmente, os
depoimentos das meninas. Para a defesa, os depoimentos foram frágeis e teriam sido conduzidos pelo genitor
das crianças.

Em depoimentos à polícia, conselho tutelar e em juízo, a menor de 12 anos afirmou ter sofrido violência sexual
desde os 11 anos de idade. Quanto à menor de 10 anos, não há exame de corpo de delito, fato considerado
irrelevante pela Justiça frente aos relatos firmes e coesos das crianças abusadas. “Nesse diapasão, as provas
produzidas nos autos são suficientes e demonstram, satisfatoriamente, que na época indicada pela denúncia, o
réu de fato cometeu os atos de conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra as vítimas”, ressalta a
denúncia.

Para a juíza, é válido frisar que nos crimes de natureza sexual, a palavra ‘vítima’, quando em harmonia com os
demais elementos de convicção contidos nos autos, tem relevante importância. Isso porque, em sua maioria,
tais crimes são perpetrados na clandestinidade, restando apenas o relato da vítima como fonte informativa do
acontecimento.

O Poder Judiciário sustentou que houve uma continuidade delitiva com relação a cada uma das vítimas de forma
isolada, não havendo impedimento à aplicação do instituto dessa maneira já que, quanto aos antecedentes,
personalidade e conduta social, não há o que desabone tais elementos do acusado. “Feitas todas as
considerações, entendo que o Ministério Público produziu nos autos provas suficientes de que o réu cometeu
estupro de vulnerável em concurso material contra as citadas vítimas, ambas menores de 14 anos de idade”,
entendeu a juíza.

A sentença impõe ao acusado a pena de 36 anos e 11 meses de cadeia, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado. Antônio Correa encontra-se no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A magistrada fixou como local de
cumprimento da pena a Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiro.

(CGJ)
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Justiça condena ex-prefeita de Bom Jardim por improbidade administrativa

A ação diz respeito aos inúmeros descontos na remuneração mensal dos servidores da educação

Uma sentença assinada nesta segunda-feira (13) pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim,
condenou a ex-prefeita Lidiane Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos inúmeros
descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do Município
de Bom Jardim, durante a gestão da ex-prefeita. “Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores a serem
pagos mensalmente aos professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel cumprimento ao
pagamento de tais valores, haja vista tratar-se de contraprestação aos seus servidores pelos serviços prestados
e que possuem reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera vontade unilateral do
gestor público”, destaca a sentença.

Ex-prefeita Lidiane Leite

Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. “Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais”, destacou o juiz.

Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo.  “Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação ao art. 11, inciso I,
da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade administrativa”, explica a Justiça.

“Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana”,
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.

Sobre as penalidades – A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas
pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa.

Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa
civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v)
proibição de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos.



“Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei”, alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à
coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.

“No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,
nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município”, disse Raphael.

Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: “Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.”.

“A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92”,
finaliza a sentença.

(CGJ)
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Juizado Criminal de Imperatriz abre processo seletivo para projetos sociais
  
O juizado criminal da comarca de Imperatriz abriu processo seletivo gratuito para projetos de entidades sociais
das cidades de Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e Vila Nova dos Martírios, para obtenção de
recursos financeiros arrecadados com as transações penais, prestações pecuniárias e suspensão condicional do
processo ou da pena.
As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de março a 15 de abril de 2017, das 8h às 18h, de segunda a
sexta, no Juizado Especial Criminal de Imperatriz (Rua Iracema, nº 709. Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz). O
resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 2 de maio.
Os valores depositados, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente,
destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de
caráter essencial à segurança pública, educação, cultura e saúde, desde que atendam às áreas vitais de
relevante cunho social.
Prioridade - Será priorizado o repasse financeiro para projetos na área da execução penal, assistência à
ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade; serviços com maior
relevância social e projetos com maior viabilidade de implementação.
É proibida a participação de pessoas jurídicas ou projetos com fins lucrativos ou político-partidários e que não
realizem suas atividades nos municípios abrangidos pela jurisdição da comarca de Imperatriz.
O Edital nº 1/2017 é assinado pela juíza Débora Castro Trovão, titular do juizado especial criminal da comarca
de Imperatriz. (Asscom-CGJ)
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Uma decisão proferida pela juíza Cynara freire, titular da 1ª Vara de Santa Helena, condenou a 36 anos e 11
meses de prisão um homem acusado de abusar e estuprar as duas enteadas. Conforme a sentença, Antônio
Correa Pinheiro cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10 e 12 anos de idade. A prática dos crimes só
foi descoberta quando as menores passaram férias com o pai biológico, quando descreveram os abusos sofridos.

De acordo com a denúncia, as duas menores, após a separação de seus genitores, ficaram sob a guarda da mãe.
Esta, por sua vez, passou a viver em companhia de Antônio Correa no Povoado de Bacuri, zona rural do
Município de Santa Helena. "Assevera o Ministério Público que o ora acusado  violentou a menor de 12 anos por
várias vezes, fato esse comprovado através de exame de corpo de delito", versa a sentença. Para o MP,
restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, levando em consideração, principalmente, os
depoimentos das meninas. Para a defesa, os depoimentos foram frágeis e teriam sido conduzidos pelo genitor
das crianças.

Em depoimentos à polícia, conselho tutelar e em juízo, a menor de 12 anos afirmou ter sofrido violência sexual
desde os 11 anos de idade. Quanto à menor de 10 anos, não há exame de corpo de delito, fato considerado
irrelevante pela Justiça frente aos relatos firmes e coesos das crianças abusadas. "Nesse diapasão, as provas
produzidas nos autos são suficientes e demonstram, satisfatoriamente, que na época indicada pela denúncia, o
réu de fato cometeu os atos de conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra as vítimas", ressalta a
denúncia.

Para a juíza, é válido frisar que nos crimes de natureza sexual, a palavra 'vítima', quando em harmonia com os
demais elementos de convicção contidos nos autos, tem relevante importância. Isso porque, em sua maioria,
tais crimes são perpetrados na clandestinidade, restando apenas o relato da vítima como fonte informativa do
acontecimento.

O Poder Judiciário sustentou que houve uma continuidade delitiva com relação a cada uma das vítimas de forma
isolada, não havendo impedimento à aplicação do instituto dessa maneira já que, quanto aos antecedentes,
personalidade e conduta social, não há o que desabone tais elementos do acusado. "Feitas todas as
considerações, entendo que o Ministério Público produziu nos autos provas suficientes de que o réu cometeu
estupro de vulnerável em concurso material contra as citadas vítimas, ambas menores de 14 anos de idade",
entendeu a juíza.

A sentença impõe ao acusado a pena de 36 anos e 11 meses de cadeia, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado. Antônio Correa encontra-se no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A magistrada fixou como local de



cumprimento da pena a Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiro.

O post Homem que abusava de enteadas é condenado a 36 anos de cadeia apareceu primeiro em O Quarto
Poder.

http://www.oquartopoder.com/policia/homem-que-abusava-de-enteadas-e-condenado-36-anos-de-cadeia/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com
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A Prefeitura do Município de Paço do Lumiar deverá exercer seu poder de polícia e fiscalizar o Lixão do Iguaíba.
A recomendação, decidida durante audiência de conciliação promovida pela Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís nesta semana, é de que o Município se comprometa a fiscalizar para evitar que grandes
geradores e outros municípios utilizem o lixão do Iguaíba como destinação de resíduos sólidos.

O acordo também sugere que o Município de Paço do Lumiar se comprometa a não utilizar a Avenida Principal
da Pindoba como acesso dos veículos que transportam o lixo e, em caso de descumprimento desse item, deverá
comprovar nos autos que aprovou a empresa de transporte de lixo ou qualquer pessoa que descumpri-lo.

Penalizações – Caso o Município de Paço do Lumiar não exerça seu Poder de Polícia no que atine ao item 3 (de
não comprovar a autorização da empresa ou de qualquer pessoa a utilizar a avenida principal da Pindoba)
incidirá multa de R$ 1.000,00 para cada caso de descumprimento comprovado e não fiscalizado.

Presente na audiência, representantes do Clube de Mães do Povoado Pindoba, um dos réus nesse processo, se
comprometeram em cumprir os termos da liminar concedida neste processo. "O presente acordo não afeta em
nenhum aspecto, não importando em renúncia ou desistência de direitos relativos a outras ações judiciais que
discutam o encerramento do lixão do Iguaíba ou a Política de Resíduos Sólidos do Município de Paço do
Lumiar", enfatiza a ata da audiência de conciliação.

A audiência contou com a participação do juiz Douglas Martins, de representante do Município de Paço do
Lumiar (autor a ação), de assessor jurídico e secretário da SINFRA, do coordenador de serviços de urbanização
de Paço do Lumiar e de representantes do Clube de Mães da Pindoba.

O Lixão do Iguaíba foi criado em 2001 e fica localizado entre os povoados de Pindoba e Iguaíba, nas
proximidades do manguezal no Igarapé Iguaíba. O local, que recebe resíduos sólidos como alimentos, vidros,
alumínios e plásticos que podem levar até 200 anos para decompor, é objeto de várias ações na Justiça

O post Dutra terá que evitar despejo de residuos no Lixão do Iguaiba apareceu primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/municipios/paco-do-lumiar/dutra-tera-que-evitar-despejo-de-residuos-no-lixao-do-iguaiba/
http://www.oquartopoder.com
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Audiência do caso da sobrinha-neta de Sarney tem início no Maranhão

Mariana foi morta depois de ser estuprada pelo próprio cunhado em seu apartamento
Fonte: G1 Maranhão16 de Março de 2017, 10:29
A primeira audiência do Caso Mariana Costa, sobrinha-neta de Sarney, começou na manhã desta quinta-feira
(16), na 4ª Vara de Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Ela foi
morta depois de ser estuprada, em seu apartamento pelo próprio cunhado, Lucas Porto, em novembro de 2016.

Além do assassino confesso, Lucas Porto, serão ouvidas as testemunhas indicadas pelas defesa e acusação. O
juiz que preside a sessão é José Ribamar Goulart Heluy Júnior.

Antes da sessão, ainda na porta do fórum, amigos e familiares da vítima fizeram uma manifestação para
reforçar o pedido por justiça.

"Esta audiência tem duas finalidades, a primeira é caracterizar os indícios de autoria. Eles estão comprovados
pela própria confissão do acusado e pelos laudos técnicos constantes nos autos. E a outra finalidade é a
materialidade do delito, que também está comprovada", disse João Batista Ericeira, advogado da acusação na
assistência do Ministério Público.

Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro de
2016, em seu apartamento, no nono andar de um condomínio na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, em
São Luís. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha-neta do ex-presidente da República e
senador José Sarney.

O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou a publicitária. Porto era cunhado da vítima. A
motivação seria uma atração que ele tinha por Mariana Costa.

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e matou por asfixia a
cunhada.
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Caso Mariana: 1ª audiência é realizada nesta quinta-feira (15)

Acontece nesta quinta-feira (16) a primeira audiência do caso Mariana Costa,  33 anos, publicitária assassinada
em casa no dia 13 de novembro de 2016.

O cunhado de Mariana, o empresário Lucas Porto confessou o crime três dias depois. A audiência de instrução
em que vão ser ouvidas as testemunhas de defesa e acusação está sendo realizada no 4º Salão do Júri no fórum
Desembargador Sarney Costa, em São Luís. Antes da audiência, familiares e amigos se reuniram em frente ao
fórum em apoio à família. Lucas porto deve prestar depoimento somente na parte da tarde.

Entenda o caso

O empresário Lucas Porto é acusado de assassinar a cunhada Mariana Costa, sobrinha-neta de José Sarney, na
tarde do dia 13 de novembro. Após rápida ação da polícia, Lucas foi preso no mesmo dia e negou a autoria do
crime, até confessar no último dia 15.

No dia do crime, Lucas Porto entrou no apartamento de Mariana, por volta das 15h e permaneceu por cerca de
40 minutos no local. Depois ele desceu pelas escadas de forma rápida. Fora do prédio, ele realizou uma ligação
de cerca de oito minutos e foi embora. Lucas ainda retornou ao prédio depois, usando outra roupa, quando foi
abordado pelos delegados, que já estavam de posse das imagens das câmeras de segurança.
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Homem é condenado a 36 anos de cadeia por abusar das enteadas

A decisão foi tomada pela titular da 1º Vara de Santa Helena, a juíza Cynara Freire, que condenou a 36 anos e
11 meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Antônio Correa Pinheiro acusado de
abusar e estuprar as duas enteadas. Conforme a sentença ele cometeu diversos crimes contra as enteadas de 10
e 12 anos de idade. A prática dos crimes só foi descoberta quando as menores passaram férias com o pai
biológico, quando descreveram os abusos sofridos.

De acordo com a denúncia, as duas menores, após a separação de seus genitores, ficaram sob a guarda da mãe.
Esta, por sua vez, passou a viver em companhia de Antônio Correa no Povoado de Bacuri, zona rural do
Município de Santa Helena. "Assevera o Ministério Público que o ora acusado  violentou a menor de 12 anos por
várias vezes, fato esse comprovado através de exame de corpo de delito", versa a sentença. Para o MP,
restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, levando em consideração, principalmente, os
depoimentos das meninas. Para a defesa, os depoimentos foram frágeis e teriam sido conduzidos pelo genitor
das crianças.

Em depoimentos à polícia, conselho tutelar e em juízo, a menor de 12 anos afirmou ter sofrido violência sexual
desde os 11 anos de idade. Quanto à menor de 10 anos, não há exame de corpo de delito, fato considerado
irrelevante pela Justiça frente aos relatos firmes e coesos das crianças abusadas. "Nesse diapasão, as provas
produzidas nos autos são suficientes e demonstram, satisfatoriamente, que na época indicada pela denúncia, o
réu de fato cometeu os atos de conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra as vítimas", ressalta a
denúncia.

Para a juíza, é válido frisar que nos crimes de natureza sexual, a palavra 'vítima', quando em harmonia com os
demais elementos de convicção contidos nos autos, tem relevante importância. Isso porque, em sua maioria,
tais crimes são perpetrados na clandestinidade, restando apenas o relato da vítima como fonte informativa do
acontecimento.

O Poder Judiciário sustentou que houve uma continuidade delitiva com relação a cada uma das vítimas de forma
isolada, não havendo impedimento à aplicação do instituto dessa maneira já que, quanto aos antecedentes,
personalidade e conduta social, não há o que desabone tais elementos do acusado. "Feitas todas as
considerações, entendo que o Ministério Público produziu nos autos provas suficientes de que o réu cometeu
estupro de vulnerável em concurso material contra as citadas vítimas, ambas menores de 14 anos de idade",
entendeu a juíza.

Como estava no Complexo Penitenciário de Pedrinhas a magistrada fixou como local de cumprimento da pena a
Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiro e ele será transferido.
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 Juizado Criminal de Imperatriz abre processo seletivo para projetos sociais
Imagem da Internet
As inscrições poderão ser feitas no período de hoje (15) até 15 de abril de 2017, de segunda a sexta, no horário
de 8h às 18h de no Juizado Especial Criminal de Imperatriz (Rua Iracema, nº 709. Bairro Nova Imperatriz –
Imperatriz). O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 2 de maio.

O processo seletivo é gratuito para projetos de entidades sociais das cidades de Imperatriz, Davinópolis,
Governador Edison Lobão e Vila Nova dos Martírios, para obtenção de recursos financeiros arrecadados com as
transações penais, prestações pecuniárias e suspensão condicional do processo ou da pena.

Os valores depositados, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente,
destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de
caráter essencial à segurança pública, educação, cultura e saúde, desde que atendam às áreas vitais de
relevante cunho social.

Prioridade- Será priorizado o repasse financeiro para projetos na área da execução penal, assistência à
ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade; serviços com maior
relevância social e projetos com maior viabilidade de implementação.

É proibida a participação de pessoas jurídicas ou projetos com fins lucrativos ou político-partidários e que não
realizem suas atividades nos municípios abrangidos pela jurisdição da comarca de Imperatriz.

O Edital nº 1/2017 é assinado pela juíza Débora Castro Trovão, titular do juizado especial criminal da comarca
de Imperatriz.
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 Ex-prefeita de Bom Jardim Lidiane Leite é condenada por improbidade administrativa
Imagem da Internet
A sentença foi assinada na última segunda- feira (13),  pelo juiz Raphael Leite Guedes titular de Bom Jardim,
condenando a ex-prefeita Lidiane Leite por atos de improbidade administrativa. A ação diz respeito aos
inúmeros descontos injustificados na remuneração mensal dos servidores do magistério do Ensino Público do
Município de Bom Jardim, durante a gestão da ex-prefeita. "Ora, a Lei Municipal 567/2012 estabelece os valores
a serem pagos mensalmente aos professores da rede de ensino municipal, devendo o gestor público fiel
cumprimento ao pagamento de tais valores, haja vista tratar-se de contraprestação aos seus servidores pelos
serviços prestados e que possuem reconhecido caráter alimentar, sendo, portanto, irredutíveis por mera
vontade unilateral do gestor público", destaca a sentença.

Para a Justiça, Lidiane Leite violou o disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em
que praticou ato contra expresso comando legal e em prejuízo de inúmeros professores que restaram
prejudicados com suas obrigações mensais ao ter reduzido, diga-se, unilateralmente e sem qualquer
comprovação, os valores mensais que auferiam regularmente. "Em que pese as alegações da demandada em
sede de defesa preliminar, não houve comprovação nos autos de ausência de recursos para realização do
pagamento dos servidores municipais", destacou o juiz.

Para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados, no presente caso, milita em favor dos pedidos do
Ministério Público, que comprovou todas as alegações realizadas no processo.  "Conforme se vê das provas
carreadas aos autos, há extratos bancários, contracheques e declarações dos professores que comprovam a
redução salarial sem qualquer motivação e devido processo legal. Destarte, houve violação ao art. 11, inciso I,
da Lei 8.429/92, incidindo a ex-gestora na prática de ato de improbidade administrativa", explica a Justiça.

"Primeiramente, vale ressaltar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a
máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que mais justificam a
implementação de um maior controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos
basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Carta Republicana",
explanou Raphael Leite Guedes ao fundamentar a sentença, ressaltando que o conceito de improbidade é bem
mais amplo do que o de ato lesivo ou ilegal em si.

Sobre as penalidades - A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) impôs penalidades para aquelas
pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa.

Referidas penalidades estão previstas no artigo 12, I, II e III da LIA e são: (i) o ressarcimento do dano; (ii) multa
civil; (iii) perda dos valores ilicitamente incorporados ao patrimônio do agente, (iv) perda da função pública; (v)
proibição de contratar com o poder público e (vi) suspensão dos direitos políticos.

"Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta de agente público na condução de interesses públicos,
caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da referida lei", alegou o
magistrado, adiantando que não se pode desconhecer que as penalidades deverão ser aplicadas obedecendo a
parâmetros de proporcionalidade entre a natureza do ato de improbidade e a extensão do dano causado à



coletividade, sob pena de serem manchadas como inconstitucionais.

"No que diz respeito à sanção de ressarcimento integral do dano, deve ser ressaltado que, para sua aplicação,
nos termos do que preceitua o art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a efetiva
comprovação de dano ao patrimônio público. No caso, os prejudicados foram os servidores públicos com valores
auferidos mensalmente em patamar inferior ao devido e não o patrimônio municipal, razão pela qual deixo de
condenar a ré, bem como deixo de condená-la à perda da função pública, em razão de não mais ocupar o cargo
de Prefeito deste Município", disse Raphael.

Ele julgou procedente o pedido do MP e decidiu: "Tendo em consideração a gradação da improbidade praticada,
sua repercussão no Município de Bom Jardim/MA, bem como as demais diretrizes normativas gravadas no
artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei 8.429/1992, aplico a Lidiane Leite as seguintes penalidades:
Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; Multa civil no valor correspondente a 50
(cinquenta) vezes ao valor da remuneração percebida pela demandada quando ocupante do cargo de Prefeita
Municipal; Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de 03 (três) anos.".

"A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de Bom Jardim/MA, nos termos do que preceitua o art.
18 da Lei nº. 8.429/92. Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinada por este juízo de direito só
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92",
finaliza a sentença.
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Começa julgamento do Caso Mariana Costa, sobrinha neta do ex-presidente José Sarney

 Lucas Porto confessou a autoria do crime

Começa hoje o julgamento do Caso Mariana Costa, a sobrinha neta do ex-presidente da República José Sarney.
Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, foi encontrada morta na noite do dia 13 de novembro, no
apartamento dela, no bairro Turu. Ela é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto.

O empresário Lucas Porto, de 37 anos, confessou que matou Mariana. A motivação seria uma atração que ele
tinha por Mariana. Porto, que era cunhado da vítima, está em Pedrinhas com prisão decretada na preventiva.

No começo da manhã, a família e amigos da vítima se concentram na entrada do Fórum do calhau em
manifestação por justiça.

Além da confissão, a Polícia Civil do Maranhão concluiu que o empresário Lucas Porto, de 37 anos, estuprou e
matou por asfixia a cunhada, a publicitária Mariana Costa.

A apresentação dos resultados dos laudos periciais foi na manhã do dia 23 de novembro, na sede da Secretaria
de Segurança Pública (SSP-MA), em São Luís. O assassino confesso vai responder por três crimes: estupro,
homicídio e feminicídio.


