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  A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJMA) manteve decisão de primeira instância que determinou à
Unihosp que restabeleça, no prazo de cinco dias corridos, o contrato firmado com dois idosos, um de 72 anos de
idade e outra de 70, reativando o plano de saúde de ambos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 45
salários-mínimos.

             A empresa alegou que o cancelamento se deu de forma lícita, em razão de inadimplência contratual de
60 dias, e que só ocorreu após a notificação dos idosos. Por conta disso, pediu efeito suspensivo da tutela de
urgência concedida aos idosos pelo juiz Raimundo Bogéa, da 9ª Vara Cível de São Luís.

              O desembargador Jaime Ferreira de Araujo (relator) explicou que a Lei nº 9.656/98 é clara ao autorizar
a rescisão de contrato unilateral, nas hipóteses de atraso no pagamento da prestação de plano de saúde por
mais de 60 dias consecutivos ou não, desde que o usuário seja devidamente notificado.

               O relator verificou nas provas dos autos que, de fato, os idosos estavam inadimplentes em relação a
dois meses, conforme afirmação deles próprios, e que foram notificados para efetuarem o pagamento no prazo
de dez dias. Também constatou que os dois tentaram pagar as prestações vencidas, porém não foi mais possível
ante a negativa da empresa em receber.

               Os agravados ajuizaram a ação porque não desejam perder a assistência de saúde fornecida pela
Unihosp e realizaram depósito em juízo das prestações vencidas e da do mês seguinte.

                Diante disso, embora os recorridos tenham sido notificados nos termos da lei, o relator disse não
poder deixar de ponderar que eles são pessoas idosas, acometidas por doenças cardíacas, diabetes, entre outras
enfermidades naturais do período senil, de modo que o plano de saúde é imprescindível para a saúde e a vida
deles.

               Assim, considerando que os idosos pagaram o plano de saúde com certa assiduidade e tendo eles
efetuado o pagamento do débito em atraso por meio de depósito judicial, o desembargador Jaime Araujo
constatou a clara intenção de manter o plano contratado, não sendo razoável a rescisão do contrato.

              O magistrado ainda sopesou os princípios da dignidade humana, somados ao da função social do



contrato versus o da legalidade na hipótese. Dessa forma, o relator entendeu que devem prevalecer os
princípios, até porque a lei precisa ser interpretada de acordo com o caso concreto, devendo o julgador buscar
uma composição justa para as demandas.

                Jaime Ferreira de Araujo destacou, ainda, que, embora a empresa tenha agido com base no preceito
legal que a autoriza a rescindir unilateralmente o contrato no caso, do outro lado há dois idosos com saúde
frágil, passando por dificuldades financeiras que os impediram de pagar duas prestações do plano de saúde,
mas que não podem ficar sem a assistência de saúde contratada, já que as parcelas em atraso foram pagas.

                  O desembargador citou trecho do Estatuto do Idoso, segundo o qual alguém nessa faixa etária goza
de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a ele asseguradas por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental.

                  Em razão disso, manteve a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de
assistência médica aos idosos, voto este acompanhado pelo desembargador Paulo Velten e pelo juiz Celso
Pinheiro Júnior, convocado para compor quórum.

 Assessoria de Comunicação do TJMA
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  Cobrança de fatura de água realizada de forma aleatória, sem hidrômetro para medir o consumo, é
considerada ilegal. Este é o entendimento de sentença proferida pela 5a Vara Cível de São Luís, que condenou a
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) ao pagamento de indenização e à instalação de
hidrômetro, bem como retire o nome do consumidor da lista de negativados dos órgãos de proteção ao crédito.
A ação foi movida por L. O. M., tendo com parte ré a CAEMA.

              O autor narrou na ação que é titular da unidade consumidora nº 8508**, possuindo imóvel desocupado
há mais de três anos, e sustentou que demandada vinha cobrando taxas aleatórias de consumo de água e esgoto.
Ressalta que essa cobrança aleatória varia entre R$ 4,30 a R$ 600,00, sendo impossível equacionar essa
cobrança. Postulou, por sua vez, a concessão de tutela antecipada para que a CAEMA forneça o serviço de água
e esgoto e instale o hidrômetro na referida unidade consumidora, bem como exclua seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito, e, ao final, a procedência do pedido com a condenação da ré em danos morais suportados.

             Concedida a tutela pretendida às fls. 30/31.Devidamente citada, a demandada apresentou contestação
às fls. 49/53, pugnando pela improcedência do pleito, ao argumento de que a parte autora está há quinze anos
sem efetuar o pagamento de suas faturas de consumo de água.Réplica às fls. 81/84.Ata de audiência de
conciliação, fl. 91, vindo os autos conclusos para sentença.É o relatório.

               Destaca a sentença: "Inicialmente, insta constatar que a relação entre as partes é consumerista, uma
vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90, sendo
plenamente aplicáveis ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre salientar que
a empresa prestadora de serviço público de fornecimento de água responde objetivamente pelos danos
causados aos seus usuários, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo
desnecessário que se questione acerca da existência de dolo ou culpa, bastando que se verifique a relação de
causa e efeito entre a ação ou omissão da concessionária e o dano sofrido pela vítima".

               Para o Judiciário, o dever de indenizar somente é afastado caso se comprove a ocorrência de uma das
excludentes da responsabilidade, quais sejam, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato
exclusivo de terceiros, conforme estabelece o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. "Cinge-se a
controvérsia à possibilidade da cobrança pelo serviço de fornecimento de água com base na estimativa do
consumo, quando o hidrômetro que apresenta dificuldades de leitura ou quando este não existe, como no caso
dos autos. Entendo que indevida a cobrança por estimativa por não corresponder ao serviço efetivamente
consumido, o que, anote-se, pode ocasionar enriquecimento ilícito da fornecedora ou do consumidor, por cobrar



em desacordo com o serviço usufruído", ressalta a sentença.

              A Justiça entendeu que mostra-se incontroversa a cobrança por m³ ou média, patente a ilegalidade,
uma vez que as faturas devem ser cobradas de acordo com as medidas efetuadas pelo novo hidrômetro
instalado. "Indubitável a existência de danos morais a serem ressarcidos pela requerida, pois com seu
procedimento (a cobrança indevida) afetou de forma significativa a tranquilidade do demandante, causando-lhe
constrangimentos e aborrecimentos. A respeito de ser admitida a indenização por danos morais em razão de
cobranças indevidas, pacífica e dominante é a jurisprudência dos Colégios Recursais Pátrios", diz a sentença, ao
citar casos semelhantes, bem como artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença enfatiza que, o que é relevante, no caso, é a negligência com que agiu a demandada, dando causa
eficiente ao dano sofrido pela parte autora. E decide: "Julgo procedente o pedido para o fim de confirmar
antecipação de tutela deferida (decisão que deve ter efeito imediato, bem como condenar a demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1%
ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença".A sentença foi assinada no dia 4 de
outubro e publicada nesta segunda-feira (9) no Diário da Justiça Eletrônico.

Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Desembargadora Angela Salazar é a plantonista de 2º Grau

A desembargadora Angela Salazar é a plantonista de 2º Grau da Justiça estadual desta quinta-feira (12) até a
madrugada de segunda-feira (16), período em que serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível
e criminal, incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de
grave risco à vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.

Os servidores plantonistas são Rozalino Gomes da Costa e Raimundo Nonato C. Lima. O telefone celular
disponibilizado para contato no 2º Grau é o (98) 98815-8344 – regime de sobreaviso.

Desde o dia 31 de julho, o Plantão do 2º Grau recebe as demandas exclusivamente pelo Processo Judicial
Eletrônico (PJe), com algumas exceções.

No período de 16 a 22 de outubro, o desembargador José de Ribamar Castro responderá pelo plantão judicial de
2ª Instância.

A escala de plantão dos desembargadores, servidores e oficiais de justiça plantonistas do Tribunal de Justiça do
Maranhão está publicada no Portal do Judiciário, em Plantão de 2º Grau.

SÃO LUÍS – No 1º Grau – Comarca da Ilha – os juízes Márcio José do Carmo Matos Costa (3ª Vara Cível de São
José de Ribamar) e Ana Cristina Ferreira Gomes de Araújo (2ª Vara Criminal de São José de Ribamar),
respondem, respectivamente, pelas demandas de urgência cíveis e criminais.

Os servidores que auxiliam os magistrados durante o plantão desta semana são Fábia Ohana de Oliveira (3ª
Vara Cível de São José de Ribamar) e Paula Fernanda Silva Borges (2ª Vara Criminal de São José de Ribamar).

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com os servidores plantonistas pelos
telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal).

O plantão funciona para recebimento somente de demandas urgentes. Não são recebidos pedidos por meio do
PJe (Processo Judicial Eletrônico). Todas as petições devem ser entregues em meio físico (impressas em papel),
diretamente no local do plantão, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).

Os plantões ocorrem no período noturno de segunda a sexta-feira e durante 24 horas nos sábados, domingos e
feriados, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).

O plantão para registro de óbito, sob a competência dos cartórios, deve ser acionado pelo telefone (98)
98112-2794.

O plantão noturno (segunda a sexta-feira) para registro de óbito e durante 24 horas (sábado e domingo) são de
responsabilidade dos cartórios de Registro Civil.
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O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, Carlos do Vale Madeira determinou a suspensão do
concurso para os cargos de outorga das delegações de notas e de registro. O juiz alega que o edital do concurso
contraria a Lei 8.935/94, que determina que as provas dos dois cargos devem ser realizadas de forma separada.

A determinação pede que os ajustes necessários sejam feitos para cumprimento da lei até o julgamento
definitivo da ação. A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de
notas e registros, sendo uma através de concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das
vagas. O outro deve ser feito por meio de remoção, mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à
terça parte restante das vagas.

Segundo a Justiça Federal no Maranhão, o Tribunal de Justiça faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº
081, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e
títulos para outorga das Delegações de Notas de Registro.

Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a Constituição Federal.
Segundo ele, a lei não contempla o concurso de remoção, mas apenas o ingresso na atividade notarial e de
registro. Desse modo, no caso de remoção, os candidatos já integram os quadros de serventias extrajudiciais e
assim já se submeteram à concurso de prova e de título.

G1 Maranhão
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Ao negar habeas corpus a Júnior Bolinha, STF recomenda
celeridade a julgamento do caso Décio Sá

Por Daniel Matos • segunda-feira, 16 de outubro de 2017 às 09:44

Ministra do STF negou seguimento ao habeas
corpus impetrado por Júnio Bolinha, mas
recomendou à Justiça do Maranhão que
julguem o caso com celeridade

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF),
negou seguimento (julgou inviável) ao Habeas Corpus (HC)
144636, impetrado em favor de José Raimundo Sales Chaves
Júnior, o Júnior Bolinha, acusado do homicídio do jornalista
Aldenísio Décio Leite de Sá, em São Luís (MA), em 2012. No
entanto, a relatora recomendou ao juízo da 1ª Vara do Tribunal
do Júri da Comarca de São Luís que dê celeridade ao julgamento
do caso.

Em 23 de abril de 2012, o jornalista foi alvejado com seis tiros num bar da cidade. Segundo a denúncia do
Ministério Público estadual, José Raimundo Sales, conhecido como Júnior Bolinha, teria intermediado a
contratação de um pistoleiro para matar o jornalista, devido a postagens feitas em seu blog sobre agiotagem e
um crime cometido no estado. Além da acusação de homicídio triplamente qualificado, ele também responde
por associação criminosa.

Em junho de 2012, a prisão preventiva do denunciado foi decretada pelo juízo de primeiro grau em razão do
risco à garantia da ordem pública. O juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís (MA), em agosto
de 2013, ao proferir a sentença de pronúncia (decisão que submete o réu a júri popular), ratificou a necessidade
da custódia cautelar.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negaram habeas corpus. No
STF, a defesa alegou o excesso de prazo para a apuração da culpa e pediu a revogação da prisão preventiva e
sua substituição pela prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. Em junho deste ano, a ministra Rosa
Weber negou pedido de liminar formulado nos autos.

Decisão

A relatora destacou que o habeas corpus é inviável no caso, por ter sido impetrado em substituição ao recurso
ordinário cabível. Além disso, ela não verificou qualquer constrangimento ilegal ou teratologia (anormalidade)
nos autos que justifique a concessão do HC de ofício.

Ao analisar as decisões das instâncias antecedentes, a ministra Rosa Weber entendeu como “adequada e
necessária” a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, já que foi fundamentada na gravidade
concreta do delito e nos meios de execução do crime, que apontam para a periculosidade do acusado e a
elevada reprovabilidade do fato.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a relatora explicou que, em casos complexos, como na hipótese,

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2017/10/16/ao-negar-habeas-corpus-a-junior-bolinha-stf-recomenda-celeridade-a-julgamento-do-caso-decio-sa/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2017/10/16/ao-negar-habeas-corpus-a-junior-bolinha-stf-recomenda-celeridade-a-julgamento-do-caso-decio-sa/


envolvendo crimes de acentuada gravidade, “é tolerável alguma demora”. Lembrou ainda que, de acordo com
as informações prestadas pelo juízo de primeira instância, a decisão de pronúncia não transitou em julgado,
uma vez que o agravo em recurso especial manejado pela defesa aguarda julgamento. “A razoável duração do
processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso
concreto”, assentou. A ministra ressaltou no entanto que, em casos análogos aos dos autos, ainda que não
configurado o excesso de prazo, a jurisprudência do STF tem recomendado celeridade ao juízo de origem no
encerramento da instrução criminal.

Fonte: Supremo Tribunal Federal (STF)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
16/10/2017 - BLOG DO ALPANIR MESQUITA 
POSITIVA
Roberto Elísio é condenado a 10 anos de prisão por agredir a própria mãe

Pag.: 6

Roberto Elísio é condenado a 10 anos de prisão
por agredir a própria mãe

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática
de crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de
Alzheimer. Ele também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à
vítima. A decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta
pelo promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.
 
Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou
dificultar a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de
tortura contra idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também
determinou que o acusado pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em
relação a cada um dos crimes de apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.
 
A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a
pena seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto
Elísio Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos
médicos e outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no
prazo de cinco dias. 
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Em 2014, oito adolescentes
morreram quando eram
transportados em
pau-de-arara para escola

A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do Município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo "pau de arara" que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo - oito anos - exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.

Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.



Baldoíno foi condenado por
fraude em licitação do
transporte escolar

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

VOTO – O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$
60 mil por serviços subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em "forjar", "fraudar" o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.
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A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo "pau de arara" que transportava alunos da rede pública, no qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo - oito anos - exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.

Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

VOTO – O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$



60 mil por serviços subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em "forjar", "fraudar" o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus pessoas físicas já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Ricardo Duailibe também votaram pelo provimento parcial das
apelações para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e da multa civil, mantendo-se os demais termos da
sentença de 1º grau.(Protocolo nº 3393/2017 – Bacuri).

O post Ex-prefeito de Bacuri e empresas são condenados por irregularidades em licitação apareceu primeiro em
Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/10/16/ex-prefeito-de-bacuri-e-empresas-sao-condenados-por-irregularidades-em-licitacao/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (Facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação nessa terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no Facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No Facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.

O post Juíza de São Luis  usa Facebook  para determinar pagamento de pensão alimentícia apareceu primeiro
em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/10/16/juiza-de-sao-luis-usa-facebook-para-determinar-pagamento-de-pensao-alimenticia/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.

A decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo
promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias.

Na decisão, a magistrada determinou que a pena seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o
curso superior e que seja dada a Roberto Elísio Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega
precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária.
Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco dias.
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A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo "pau de arara" que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo - oito anos - exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.
Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

VOTO - O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$
60 mil por serviços subcontratados a terceiros.



Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em "forjar", "fraudar" o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus - pessoas físicas - já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Ricardo Duailibe também votaram pelo provimento parcial das
apelações para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e da multa civil, mantendo-se os demais termos da
sentença de 1º Grau.

Compartilhe isso:

Twitter●

Facebook●

Google●

WhatsApp●

Imprimir●

 ●

Curtir isso:

Curtir Carregando...

 

http://blogdokielmartins.com.br/2017/10/16/ex-prefeito-de-bacuri-e-condenado-por-fraude-em-licitacao-do-transporte-escolar/?share=twitter
http://blogdokielmartins.com.br/2017/10/16/ex-prefeito-de-bacuri-e-condenado-por-fraude-em-licitacao-do-transporte-escolar/?share=facebook
http://blogdokielmartins.com.br/2017/10/16/ex-prefeito-de-bacuri-e-condenado-por-fraude-em-licitacao-do-transporte-escolar/?share=google-plus-1
whatsapp://send?text=Ex-prefeito%20de%20Bacuri%20%C3%A9%20condenado%20por%20fraude%20em%20licita%C3%A7%C3%A3o%20do%20transporte%20escolar http%3A%2F%2Fblogdokielmartins.com.br%2F2017%2F10%2F16%2Fex-prefeito-de-bacuri-e-condenado-por-fraude-em-licitacao-do-transporte-escolar%2F
http://blogdokielmartins.com.br/2017/10/16/ex-prefeito-de-bacuri-e-condenado-por-fraude-em-licitacao-do-transporte-escolar/#print


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
16/10/2017 - BLOG DO MARCIAL LIMA 
POSITIVA
Judiciário fiscaliza transporte intermunicipal de crianças e adolescentes em Açailândia

Pag.: 12

Judiciário fiscaliza transporte intermunicipal de
crianças e adolescentes em Açailândia

16/10/2017 00:00:00

 

Por determinação da juíza titular da 2ª Vara da Comarca de Açailândia, Clécia Pereira Monteiro, comissários de
Justiça fiscalizaram o transporte intermunicipal de crianças e adolescentes em trecho da BR-222, que corta a
cidade. A ação, realizada na última quarta-feira (11), teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O objetivo da fiscalização é garantir o cumprimento da Legislação, que exige autorização por escrito dos pais ou
responsáveis para o transporte em comarcas contíguas ou quando a criança estiver acompanhada de parentes
ou pessoa maior de idade.

Durante as abordagens, duas vans foram autuadas por transporte irregular, sem autorização e documentos que
comprovassem o parentesco com as pessoas que as acompanhavam.

Segundo a magistrada, os interessados podem se dirigir à sede do Juízo para solicitar a autorização judicial, que
a pedido dos pais ou responsáveis pode ter validade de até 2 anos.

Além da BR, as fiscalizações são efetivadas no Terminal Rodoviário do município, e em pontos de embarque e
desembarque de vans e veículos de transporte alternativo.

Penalidade

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) prevê multa de três a vinte salários-mínimos para
quem transportar criança ou adolescente sem os documentos exigidos. Em caso de reincidência, a punição é
aplicada em dobro.

(Informações do TJ-MA)
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A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-MA) manteve decisão de primeira instância que determinou à
Unihosp que restabeleça, no prazo de cinco dias corridos, o contrato firmado com dois idosos, um de 72 anos de
idade e outra de 70, reativando o plano de saúde de ambos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 45
salários-mínimos.

A empresa alegou que o cancelamento se deu de forma lícita, em razão de inadimplência contratual de 60 dias,
e que só ocorreu após a notificação dos idosos. Por causa disso, pediu efeito suspensivo da tutela de urgência
concedida aos idosos pelo Juiz Raimundo Bogéa, da 9ª Vara Cível de São Luís.

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo (relator) explicou que a Lei nº 9.656/98 é clara ao autorizar a
rescisão de contrato unilateral nas hipóteses de atraso no pagamento da prestação de plano de saúde por mais
de 60 dias consecutivos ou não, desde que o usuário seja devidamente notificado.

O relator verificou nas provas dos autos que, de fato, os idosos estavam inadimplentes em relação a dois meses,
conforme afirmação deles próprios, e que foram notificados para efetuarem o pagamento no prazo de dez dias.
Também constatou que os dois tentaram pagar as prestações vencidas, porém não foi mais possível ante a
negativa da empresa em receber.

Os agravados ajuizaram a ação porque não desejam perder a assistência de saúde fornecida pela Unihosp e
realizaram depósito em juízo das prestações vencidas e da do mês seguinte.

Diante disso, embora os recorridos tenham sido notificados nos termos da lei, o relator disse não poder deixar
de ponderar que eles são pessoas idosas, acometidas por doenças cardíacas, diabetes, entre outras
enfermidades naturais do período senil, de modo que o plano de saúde é imprescindível para a saúde e a vida
deles.

Assim, considerando que os idosos pagaram o plano de saúde com certa assiduidade e tendo eles efetuado o
pagamento do débito em atraso por meio de depósito judicial, o desembargador Jaime Araújo constatou a clara
intenção de manter o plano contratado, não sendo razoável a rescisão do contrato.

O magistrado ainda sopesou os princípios da dignidade humana, somados ao da função social do contrato
versus o da legalidade na hipótese. Dessa forma, o relator entendeu que devem prevalecer os princípios, até
porque a lei deve ser interpretada de acordo com o caso concreto, devendo o julgador buscar uma composição
justa para as demandas.

Jaime Ferreira de Araújo destacou, ainda, que, embora a empresa tenha agido com base no preceito legal que a
autoriza a rescindir unilateralmente o contrato no caso, do outro lado há dois idosos com saúde frágil, passando
por dificuldades financeiras que os impediram de pagar duas prestações do plano de saúde, mas que não podem



ficar sem a assistência de saúde contratada, já que as parcelas em atraso foram pagas.

O desembargador citou trecho do Estatuto do Idoso, segundo o qual alguém nessa faixa etária goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a ele asseguradas por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental.

Em razão disso, manteve a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de assistência médica
aos idosos, voto este acompanhado pelo desembargador Paulo Velten e pelo juiz Celso Pinheiro Júnior,
convocado para compor quórum.

(Informações do TJ-MA)
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A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do município de Bacuri José Baldoíno da Silva
Nery foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo licitatório
para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e direcionado para a
empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MP-MA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, com uma caminhonete do tipo "pau
de arara" que transportava alunos da rede pública, no qual morreram oito adolescentes e outros oito sofreram
lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o transporte
escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700, no
percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo - oito anos - exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º grau ainda fixou pena de multa, a ser paga, solidariamente, por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700, com juros e correção a partir de abril de
2014.

Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJ-MA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e
da multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de
R$ 600 mil.

Voto

O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas demonstram
a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente. Acrescentou que os
réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$ 60 mil por serviços
subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em "forjar", "fraudar" o processo licitatório



para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus pessoas físicas já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Ricardo Duailibe também votaram pelo provimento parcial das
apelações para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e da multa civil, mantendo-se os demais termos da
sentença de 1º grau.

(Informações do TJ-MA)
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O bacharel em Direito Roberto Elísio Coutinho de Freitas foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a mãe dele, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele,
também, terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

Entenda o caso 

Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da vítima registrou boletim
de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir fisica e psicologicamente a
vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que, desde o início de janeiro deste ano,
foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o
acusado torturando a mãe dele, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de modo a
lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas,
empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal,
atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999, o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não "aceitava a doença da mãe".
Segundo a denúncia, "na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa".



Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoólica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se, indevidamente, de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017, a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vítima. No dia 12 de junho, a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso
de São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus-tratos
físicos e psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de
rendimentos e bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 8 de agosto, foi realizada a
audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.

(Informações do TJ-MA)
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Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (Facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação na última terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de Justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no Facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No Facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.

(Informações do TJ-MA)
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Desembargador Lourival Serejo

O desembargador Lourival Serejo é o novo membro da Academia Cearense de Direito na condição de
sócio-correspondente, após receber convite oficial da entidade, que tem entre suas finalidades institucionais o
desenvolvimento de atividades jurídicas, incentivando e aprofundando o conhecimento do Direito em todas as
suas searas e matizes.

Na escolha do nome do desembargador Lourival Serejo foi determinante a sua rica produção intelectual que o
distingue na área de Justiça, sendo reconhecido como um legítimo representante da comunidade jurídica na
Academia Cearense de Direito.

"Me sinto muito sensibilizado pela deferência e pelo generoso convite para integrar tão importante Academia,
que é uma das mais respeitáveis referências no campo do conhecimento e estudo do Direito, dando uma
contribuição singular nas atividades do mundo jurídico", ressaltou o desembargador Lourival Serejo.

A Academia - que se distingue das demais entidades jurisculturais - prima pela responsabilidade social dos
juristas que a compõem. Outra distinção refere-se ao funcionamento da Escola Cearense de Direito dentro da
própria Academia com o oferecimento de cursos diversos a preços módicos, irradiando o conhecimento jurídico.

Além do desembargador Lourival Serejo, integram a Academia na condição de sócio-correspondente os juristas
brasileiros Ives Gandra, Ada Pellegrini Grinover, João Baptista Herkenhoff, Eduardo Arruda Alvim e Lênio
Streck. Entre os juristas estrangeiros incluem-se Raul Cervini (Uruguai), Jorge Miranda (Portugal), Canotilho
(Portugal), Raul Zafaroni (Argentina) e André Olva Leite (França).

O post Desembargador Lourival Serejo é o novo membro da Academia Cearense de Direito apareceu primeiro
em Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/10/desembargador-lourival-serejo-e-o-novo-membro-da-academia-cearense-de-direito/
http://www.ma10.com.br/minard
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Roberto Elísio agredindo a mãe de 84 anos

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.

Adecisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo
promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva.

Nasentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado pague o equivalente a 200
dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de apropriação indébita e por
deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da vítima registrou boletim
de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir física e psicologicamente a
vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano
foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o
acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de
modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas,
empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal,



atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não "aceitava a doença da mãe".
Segundo a denúncia, "na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa".

Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoólica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.

Reveja imagens da agressão de Roberto Elísio contra a mãe idosa.

O post Filho que torturou mãe idosa é condenado a 10 anos de reclusão; reveja agressão apareceu primeiro em
Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/10/filho-que-torturou-mae-idosa-e-condenado-10-anos-de-reclusao-reveja-agressao/
http://www.ma10.com.br/minard
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Foto Reprodução

Aqueles que gostam de ostentar nas redes sociais devem ficar bem atentos. É o que mostra uma decisão da
Justiça maranhense.

Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (Facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação na última terça-feira. dia 10, no Fórum Desembargador Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação
tramita em segredo de Justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no Facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No Facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.

O post Cuidado! Ostentar nas redes sociais pode determinar valor de pensão alimentícia apareceu primeiro em
Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/10/cuidado-ostentar-nas-redes-sociais-pode-determinar-valor-de-pensao-alimenticia/
http://www.ma10.com.br/minard


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DA FAMÍLIA
16/10/2017 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
Juíza usa postagens no Facebook para determinar pagamento de pensão no MA

Pag.: 20

Juíza usa postagens no Facebook para determinar
pagamento de pensão no MA

16/10/2017 18:00:14

 

A juíza da 4ª Vara da Família, Maria Francisca Gualberto de Galiza, utilizou conteúdo publicado nas redes
sociais para fixar o valor da pensão alimentícia em uma ação em São Luís.

Por não ter comparecido a audiência na última terça-feira (10), no Fórum Desembargador Sarney Costa, seu
perfil no Facebook foi usado para comprovar suas condições financeiras.

De acordo com a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de um estabelecimento
comercial e outros investimentos e pediu para que fosse realizada uma pesquisa em seu perfil para comprovar
seu padrão de vida.

Ao consultar o Facebook, a magistrada comprovou as afirmações e verificou que o pai poderia arcar com o
pagamento da pensão. Foram usadas como provas fotos dele no estabelecimento comercial, em viagens,
dirigindo carros e ostentando uma vida noturna de alto padrão.

Foi determinado então que o ex-marido pague uma pensão à criança equivalente a 50% do salário mínimo. Os
detalhes da ação tramitam em segredo de Justiça.
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No Facebook dele, há fotos comprovando a propriedade do
estabelecimento comercial, fotografias de viagens, carros e
de sua movimentada vida noturna, afirmou a magistrada

A 4ª Vara da Família de São Luís, que tem a juíza titular Maria Francisca Gualberto de Galiza, utilizou
informações do perfil do Facebook do ex-marido de uma requerente para confirmar que seus bens existem e
garantir indenização na ação de alimentos para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por
mês o equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança.

O pai da criança não compareceu à audiência de conciliação no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia.
A ação tramita em segredo de justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no Facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

 

Curta e Compartilhe

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Ffilipemota.com.br%2Fem-sao-luis-juiza-usa-facebook-para-determinar-pagamento-de-pensao-alimenticia%2F&amp;title=Em%20S%C3%A3o%20Lu%C3%ADs%2C%20ju%C3%ADza%20usa%20Facebook%20para%20determinar%20pagamento%20de%20pens%C3%A3o%20aliment%C3%ADcia
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O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, José Carlos do Vale Madeira,
determinou a suspensão do Concurso Público - Edital 001/2016, do Tribunal de Justiça do
Maranhão para outorga das Delegações de Notas e de Registro. Na decisão, o juiz alega que
o edital do concurso contraria a Lei 8.935/94  ao impor a realização de concurso de provas e
de títulos nas duas formas de provimento - ingresso e remoção - quando a lei determina
tratamento distinto.

A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de
notas e registros, sendo um através de concurso de provas e de títulos, destinado a
preencher dois terços das vagas, e outro por meio de remoção, mediante unicamente ao
concurso de títulos, destinado à terça parte restante das vagas.
A Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação proposta porque o Tribunal de
Justiça do Maranhão faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº 081, de 09 de junho
de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e
títulos para outorga das Delegações de Notas de Registro. Para o juiz José Carlos Madeira, a
Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a Constituição Federal: "haja vista a CF
236, parágrafo 3º não contemplar o concurso de remoção, mas apenas o ingresso na
atividade notarial e de registro; no caso de remoção, por elementar, os candidatos já
integram os quadros de serventias extrajudiciais e assim, ao menos presumidamente, já se
submeteram à  concurso de prova  e de títulos".
O juiz determinou a suspensão do concurso do TJ/MA  e os ajustes necessários para
cumprimento da Lei 8.935/94 até o julgamento definitivo da ação.
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Roberto Elísio, agressor da própria mãe, é condenado a 10 anos de
prisão

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.

Adecisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo
promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva (saiba mais).

Nasentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado pague o equivalente a 200
dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de apropriação indébita e por
deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da
vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir
fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o
início de janeiro deste ano foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11
vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de
violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras
de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes,
conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram
enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”.

http://gilbertoleda.com.br/?s=Roberto+elisio&amp;submit=Pesquisa


Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado. 
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O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.

Adecisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo
promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva (saiba mais).

Nasentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado pague o equivalente a 200
dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de apropriação indébita e por
deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da
vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir
fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o
início de janeiro deste ano foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11
vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de

http://gilbertoleda.com.br/?s=Roberto+elisio&amp;submit=Pesquisa


violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras
de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes,
conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram
enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não "aceitava a doença da mãe".
Segundo a denúncia, "na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa".

Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.

The post Roberto Elísio, agressor da própria mãe, é condenado a 10 anos de prisão appeared first on Gilberto
Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2017/10/16/roberto-elisio-agressor-da-propria-mae-e-condenado-10-anos-de-prisao/
http://gilbertoleda.com.br
http://gilbertoleda.com.br
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Justiça condena ex-prefeito de Bacuri por crime de
improbidade

A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa.

A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público Estadual, foram detectadas diversas ilegalidades, entre
elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do tipo
“pau de arara” que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.

O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas demonstram
a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente. Acrescentou que os
réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$ 60 mil por serviços
subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em “forjar”, “fraudar” o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário. 
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A juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, condenou o bacharel em Direito, Roberto Elísio
Coutinho de Freitas, de 51 anos, a dez anos de reclusão pela prática de crimes contra a própria mãe, a
professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Joseth Coutinho Freitas, de 84 anos.

Ele também foi condenado ao pagamento de R$ 2 milhões pelos danos causados à vítima.

Em maio deste ano, Roberto Elísio foi flagrado em vídeos agredindo a mãe idosa - reveja.

O caso ganhou repercussão nacional e comoveu a sociedade maranhense.

Preso preventivamente há quatro meses no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, o bacharel em Direito foi
condenado pela magistrada pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar a
assistência à saúde da vítima.

Em todos eles, Oriana Gomes aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra idoso e pela
continuidade delitiva.

Na sentença de 56 laudas, a juíza também determinou que o acusado pague o equivalente a 200 dias-multa (um
trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de apropriação indébita e por deixar a idosa sem
assistência médica.

Oriana Gomes não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias.

Na decisão, ela determinou que a pena seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior
e que seja dada a Roberto Elísio Ca oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o
acesso aos médicos e outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária.

Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco dias.

http://www.glaucioericeira.com.br/2017/05/sao-luis-videos-mostram-advogado-agredindo-mae-idosa/


The post Roberto Elísio é condenado a 10 anos de prisão e terá que pagar R$ 2 milhões appeared first on Blog
do Gláucio Ericeira.

http://www.glaucioericeira.com.br/2017/10/roberto-elisio-e-condenado-10-anos-de-prisao-e-tera-que-pagar-r-2-milhoes/
http://www.glaucioericeira.com.br
http://www.glaucioericeira.com.br
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Filho acusado de torturar a mãe idosa é
condenado a 10 anos de prisão

A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde o
acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou
dificultar a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime
de tortura contra idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também
determinou que o acusado pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em
relação a cada um dos crimes de apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de
ser preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou
que a pena seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a
Roberto Elísio Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o
acesso aos médicos e outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial
cabe recurso no prazo de cinco dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e
neto da vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o
denunciado de agredir fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela.

Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano foram gravadas pela então
companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o acusado
torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de
modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além
de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de
lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados
ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado
de saúde fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima,
submetendo-a a condições desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou,
ainda, que somente em agosto de 2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o
filho não “aceitava a doença da mãe”. Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado
fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no interior da residência agredia facilmente a idosa”.
Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava,
passava o dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente,
conforme mostram os extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em
nome da vítima e deixou de pagar o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos
documentos comprovando que o denunciado apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe



dele.

 

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e
determinou medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Idoso de São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura
qualificada, maus tratos físicos e psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa
e apropriação indevida de rendimentos e bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela
magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de instrução e julgamento em que foram
ouvidas as testemunhas e o acusado. 
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Juíza usa redes sociais para decidir caso de pensão
alimentícia

As redes sociais também podem ser usadas em decisões judiciais, como aconteceu em São Luís numa ação na 4ª
Vara da Família. A juíza Maria Francisca Gualberto de Galiza fez uso do conteúdo publicado em redes sociais
para fixar o valor da pensão alimentícia a ser pago por um pai, que não compareceu na audiência marcada para
a última terça-feira (10), no Fórum Desembargador Sarney Costa.
A ausência levou a juíza a avaliar suas condições financeiras por meio de postagens no Facebook.
 
A mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de um estabelecimento comercial, além de outros
investimentos. Segundo a juíza, foi da mãe a ideia de pesquisar o perfil do ex-companheiro para verificar seu
padrão de vida.
A magistrada confirmou as informações ao consultar o Facebook do homem, onde verificou que ele poderia
arcar com o pagamento da pensão. Na ação, a juíza verificou fotos dele no estabelecimento comercial de que é
proprietário, além de fotos em viagens, carros de luxo e vida noturna de alto padrão.
A determinação é de que o ex-marido pague uma pensão de 50% do salário mínimo. Os demais detalhes seguem
em segredo de Justiça.

 

MA10 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PROCESSO SELETIVO
16/10/2017 - BLOG JORGE VIEIRA 
NEGATIVA
Justiça Federal suspende concurso do TJ/MA

Pag.: 29

Justiça Federal suspende concurso do TJ/MA

14/10/2017 18:40:31

O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, José Carlos do Vale Madeira, determinou a
suspensão do Concurso Público – Edital 001/2016, do Tribunal de Justiça do Maranhão para outorga das
Delegações de Notas e de Registro. Na decisão, o juiz alega que o edital do concurso contraria a Lei 8.935/94 
ao impor a realização de concurso de provas e de títulos nas duas formas de provimento – ingresso e remoção –
quando a lei determina tratamento distinto.

A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de notas e registros,
sendo um através de concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das vagas, e outro por
meio de remoção, mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à terça parte restante das vagas.

A Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação proposta porque o Tribunal de Justiça do
Maranhão faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº 081, de 09 de junho de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e títulos para outorga das Delegações de
Notas de Registro. Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a
Constituição Federal: “haja vista a CF 236, parágrafo 3º não contemplar o concurso de remoção, mas apenas o
ingresso na atividade notarial e de registro; no caso de remoção, por elementar, os candidatos já integram os
quadros de serventias extrajudiciais e assim, ao menos presumidamente, já se submeteram à  concurso de
prova  e de títulos”.

O juiz determinou a suspensão do concurso do TJ/MA  e os ajustes necessários para cumprimento da Lei
8.935/94 até o julgamento definitivo da ação.
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Filho acusado de torturar a mãe idosa é
condenado a 10 anos de prisão 

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela
prática de crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e
doente de Alzheimer. Ele também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos
danos causados à vítima. A decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes,
na ação penal proposta pelo promotor de Justiça José Augusto Cutrim. 

 

A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já
está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

 

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da
vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir
fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela.

Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano foram gravadas pela então companheira de
Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe,
submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento
físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com
auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física
e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.



De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”.
Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.
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Juíza usa postagens do Facebook para determinar pagamento de pensão alimentícia 

Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação nesta terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.
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Juiz federal suspende concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão
Por Luís Pablo 13-10-2017 às 18:09 Judiciário3 comentários

Juiz Carlos Madeira

O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, José Carlos do Vale Madeira, determinou a
suspensão do Concurso Público – Edital 001/2016, do Tribunal de Justiça do Maranhão para outorga das
Delegações de Notas e de Registro.
Na decisão, o juiz alega que o edital do concurso contraria a Lei 8.935/94 ao impor a realização de concurso de
provas e de títulos nas duas formas de provimento – ingresso e remoção – quando a lei determina tratamento
distinto.

A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de notas e registros,
sendo um através de concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das vagas, e outro por
meio de remoção, mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à terça parte restante das vagas.

A Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação proposta porque o Tribunal de Justiça do
Maranhão faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº 081, de 09 de junho de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e títulos para outorga das Delegações de
Notas de Registro.

Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a Constituição Federal:
“haja vista a CF 236, parágrafo 3º não contemplar o concurso de remoção, mas apenas o ingresso na atividade
notarial e de registro; no caso de remoção, por elementar, os candidatos já integram os quadros de serventias
extrajudiciais e assim, ao menos presumidamente, já se submeteram à concurso de prova e de títulos”.

O juiz determinou a suspensão do concurso do TJ/MA e os ajustes necessários para cumprimento da Lei
8.935/94 até o julgamento definitivo da ação.
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Roberto Elísio é condenado a 10 anos por tortura
contra a própria mãe

16/10/2017 16:19:07

 

A Justiça condenou a 10 anos de prisão, em regime fechado, o bacharel em Direito Roberto Elísio Coutinho de
Freitas pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar a assistência à saúde da vítima
praticados contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. A
decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor
de Justiça José Augusto Cutrim.

O caso ganhou grande repercussão no mês de maio, quando vídeos circularam pelas redes sócias de Elísio
torturando a mãe com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braço. O
Ministério Público encontrou pelo menos 11 vídeos gravados pela companheira do bacharel. O filho do acusado
e neto da vítima foi o responsável pelo registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso,
acusando o denunciado de agredir física e psicologicamente.

De acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o dia
em casa consumindo bebida alcóolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os extratos
bancários anexados ao processo.

Preso desde o dia 26 de maio no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, ele também terá que pagar R$ 2 milhões
como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.

Leia Roberto Elísio é condenado a 10 anos por tortura contra a própria mãe na íntegra no Marrapá.

http://www.marrapa.com/roberto-elisio-e-condenado-10-anos-por-tortura-contra-propria-mae/
http://www.marrapa.com
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Roberto Elísio é condenado a 10 anos por tortura
contra a própria mãe

A Justiça condenou a 10 anos de prisão, em regime fechado, o bacharel em Direito Roberto Elísio Coutinho de
Freitas pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar a assistência à saúde da vítima
praticados contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. A
decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor
de Justiça José Augusto Cutrim.

O caso ganhou grande repercussão no mês de maio, quando vídeos circularam pelas redes sócias de Elísio
torturando a mãe com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braço. O
Ministério Público encontrou pelo menos 11 vídeos gravados pela companheira do bacharel. O filho do acusado
e neto da vítima foi o responsável pelo registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso,
acusando o denunciado de agredir física e psicologicamente.

De acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o dia
em casa consumindo bebida alcóolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os extratos
bancários anexados ao processo.

Preso desde o dia 26 de maio no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, ele também terá que pagar R$ 2 milhões
como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.  
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Ex-prefeito de Bacuri é condenado por fraude em
licitação do transporte escolar

16/10/2017 16:03:12

 

A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo "pau de arara" que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo - oito anos - exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.
Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

VOTO – O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$
60 mil por serviços subcontratados a terceiros.



Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em "forjar", "fraudar" o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus – pessoas físicas – já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Ricardo Duailibe também votaram pelo provimento parcial das
apelações para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e da multa civil, mantendo-se os demais termos da
sentença de 1º Grau.

Ascom TJMA
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Ex-prefeito de Bacuri é condenado por fraude em
licitação do transporte escolar

 

A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo “pau de arara” que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.
Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

VOTO – O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$
60 mil por serviços subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em “forjar”, “fraudar” o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.



Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus – pessoas físicas – já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Ricardo Duailibe também votaram pelo provimento parcial das
apelações para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e da multa civil, mantendo-se os demais termos da
sentença de 1º Grau.

Ascom TJMA 
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Homem que agrediu a própria mãe é condenado a
10 anos de prisão

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

Entenda o caso

Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da vítima registrou boletim
de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir fisica e psicologicamente a
vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano
foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o
acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de
modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas,
empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal,
atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”.



Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.
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Homem que agrediu a própria mãe é condenado a
10 anos de prisão
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O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

Entenda o caso

Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da vítima registrou boletim
de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir fisica e psicologicamente a
vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano
foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o
acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de
modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas,
empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal,
atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de



2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não "aceitava a doença da mãe".
Segundo a denúncia, "na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa".

Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.
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Roberto Elísio é condenado a 10 anos de reclusão

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da
vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir
fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o
início de janeiro deste ano foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11
vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de
violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras
de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes,
conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram
enviados ao neto da vítima. De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança,
depois do estado de saúde fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima,
submetendo-a a condições desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda,
que somente em agosto de 2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava
a doença da mãe”. Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a
vítima, contudo, no interior da residência agredia facilmente a idosa”. Ainda de acordo com os autos, Roberto
Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o dia em casa consumindo bebida
alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os extratos bancários anexados ao
processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar o plano de saúde dela desde
janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado apropriou-se indevidamente
de muito dinheiro da mãe dele.

11 vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de
violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras

https://oimparcial.com.br/noticias/2017/06/roberto-elisio-e-indiciado-pela-policia/
https://oimparcial.com.br/noticias/2017/05/homem-e-flagrado-agredindo-mae-em-sao-luis/
https://oimparcial.com.br/noticias/2017/05/homem-e-flagrado-agredindo-mae-em-sao-luis/


de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes,
conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram
enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”. 
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Justiça Federal suspende concurso do Tribunal de Justiça no Maranhão
A suspensão pede ajustes no concurso para outorga das Delegações de Notas e de Registro até julgamento
definitivo da ação.
Por G1 MA, São Luís
14/10/2017 11h38  Atualizado 14/10/2017 11h38
 
O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, Carlos do Vale Madeira determinou a suspensão do
concurso para os cargos de outorga das delegações de notas e de registro. O juiz alega que o edital do concurso
contraria a Lei 8.935/94, que determina que as provas dos dois cargos devem ser realizadas de forma separada.

A determinação pede que os ajustes necessários sejam feitos para cumprimento da lei até o julgamento
definitivo da ação. A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de
notas e registros, sendo uma através de concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das
vagas. O outro deve ser feito por meio de remoção, mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à
terça parte restante das vagas.
Segundo a Justiça Federal no Maranhão, o Tribunal de Justiça faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº
081, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e
títulos para outorga das Delegações de Notas de Registro.

Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a Constituição Federal.
Segundo ele, a lei não contempla o concurso de remoção, mas apenas o ingresso na atividade notarial e de
registro. Desse modo, no caso de remoção, os candidatos já integram os quadros de serventias extrajudiciais e
assim já se submeteram à concurso de prova e de título.
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Justiça condena a 10 anos homem flagrado em vídeos agredindo a
mãe no MA

Roberto Elísio Coutinho de Freitas, bacharel em direito, que foi flagrado

em uma série de vídeos agredindo a sua própria mãe, uma idosa de 84

anos, foi condenado a 10 anos de reclusão pelos crimes de tortura, apropriação

indébita e por retardar a assistência à saúde da vítima. Em todos eles a juíza da

8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, aumentou a pena por se tratar de

crime de tortura contra idoso e pela continuidade delitiva.

Roberto também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos

danos causados à vítima. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no

Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso

provisoriamente desde maio deste ano.  

A juíza não aceitou a defesa do Roberto, que alegava problemas com

alcoolismo, esquizofrenia e atipicidade , e também discordou do laudo

pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu, antes de ser preso,

deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a

magistrada determinou que a pena seja cumprida no local próprio para

pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio a

oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o

acesso aos médicos e outros profissionais que necessitar, na própria

Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco dias. 

 

 

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/policia-prende-homem-flagrado-em-videos-agredindo-a-mae-no-ma.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/policia-prende-homem-flagrado-em-videos-agredindo-a-mae-no-ma.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/policia-prende-homem-flagrado-em-videos-agredindo-a-mae-no-ma.ghtml
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Juíza usa postagens no Facebook para determinar pagamento de pensão no MA

Por não comparecer a audiência, a magistrada resolveu utilizar postagens do pai em seu perfil na rede social
para comprovar suas condições financeiras.
Por G1 MA
16/10/2017 12h31  Atualizado há 1 hora
 
A juíza da 4ª Vara da Família, Maria Francisca Gualberto de Galiza, utilizou conteúdo publicado nas redes
sociais para fixar o valor da pensão alimentícia em uma ação em São Luís. Por não ter comparecido a audiência
na última terça-feira (10), no Fórum Desembargador Sarney Costa, seu perfil no Facebook foi usado para
comprovar suas condições financeiras.
De acordo com a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de um estabelecimento
comercial e outros investimentos e pediu para que fosse realizada uma pesquisa em seu perfil para comprovar
seu padrão de vida.
Ao consultar o Facebook, a magistrada comprovou as afirmações e verificou que o pai poderia arcar com o
pagamento da pensão. Foram usadas como provas fotos dele no estabelecimento comercial, em viagens,
dirigindo carros e ostentando uma vida noturna de alto padrão. Foi determinado então que o ex-marido pague
uma pensão à criança equivalente a 50% do salário mínimo. Os detalhes da ação tramitam em segredo de
Justiça.
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Decisão determina que Unihosp restabeleça
contrato com idosos

SÃO LUÍS - A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-MA) manteve decisão de primeira instância que
determinou à Unihosp que restabeleça, no prazo de cinco dias corridos, o contrato firmado com dois idosos, um
de 72 anos de idade e outra de 70, reativando o plano de saúde de ambos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil,
limitada a 45 salários-mínimos.

A empresa alegou que o cancelamento se deu de forma lícita, em razão de inadimplência contratual de 60 dias,
e que só ocorreu após a notificação dos idosos. Por conta disso, pediu efeito suspensivo da tutela de urgência
concedida aos idosos pelo juiz Raimundo Bogéa, da 9ª Vara Cível de São Luís. 

O desembargador Jaime Ferreira de Araujo (relator) explicou que a Lei nº 9.656/98 é clara ao autorizar a
rescisão de contrato unilateral, nas hipóteses de atraso no pagamento da prestação de plano de saúde por mais
de 60 dias consecutivos ou não, desde que o usuário seja devidamente notificado.

O relator verificou nas provas dos autos que, de fato, os idosos estavam inadimplentes em relação a dois meses,
conforme afirmação deles próprios, e que foram notificados para efetuarem o pagamento no prazo de dez dias.
Também constatou que os dois tentaram pagar as prestações vencidas, porém não foi mais possível ante a
negativa da empresa em receber.

Os agravados ajuizaram a ação porque não desejam perder a assistência de saúde fornecida pela Unihosp e
realizaram depósito em juízo das prestações vencidas e da do mês seguinte.

Diante disso, embora os recorridos tenham sido notificados nos termos da lei, o relator disse não poder deixar
de ponderar que eles são pessoas idosas, acometidas por doenças cardíacas, diabetes, entre outras
enfermidades naturais do período senil, de modo que o plano de saúde é imprescindível para a saúde e a vida
deles.

Assim, considerando que os idosos pagaram o plano de saúde com certa assiduidade e tendo eles efetuado o
pagamento do débito em atraso por meio de depósito judicial, o desembargador Jaime Araujo constatou a clara
intenção de manter o plano contratado, não sendo razoável a rescisão do contrato.

O magistrado ainda sopesou os princípios da dignidade humana, somados ao da função social do contrato
versus o da legalidade na hipótese. Dessa forma, o relator entendeu que devem prevalecer os princípios, até
porque a lei precisa ser interpretada de acordo com o caso concreto, devendo o julgador buscar uma
composição justa para as demandas.

Jaime Ferreira de Araujo destacou, ainda, que, embora a empresa tenha agido com base no preceito legal que a
autoriza a rescindir unilateralmente o contrato no caso, do outro lado há dois idosos com saúde frágil, passando
por dificuldades financeiras que os impediram de pagar duas prestações do plano de saúde, mas que não podem



ficar sem a assistência de saúde contratada, já que as parcelas em atraso foram pagas.

O desembargador citou trecho do Estatuto do Idoso, segundo o qual alguém nessa faixa etária goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a ele asseguradas por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental.

Em razão disso, manteve a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de assistência médica
aos idosos, voto este acompanhado pelo desembargador Paulo Velten e pelo juiz Celso Pinheiro Júnior,
convocado para compor quórum.
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Justiça condena filho acusado de torturar a mãe
idosa

SÃO LUÍS - O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela
prática de crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de
Alzheimer. Ele também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.
A decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo
promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica. 

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

Entenda o caso

Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da vítima registrou boletim
de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir física e psicologicamente a
vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano
foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o
acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de
modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas,
empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal,
atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”.

http://imirante.com/sao-luis/noticias/2017/06/13/filho-que-agrediu-mae-idosa-em-sao-luis-e-denunciado-pelo-crime-de-tortura.shtml


Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.
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Juíza usa rede social para determinar pagamento de pensão
alimentícia

No Facebook dele, há fotos comprovando a propriedade de estabelecimento.

 

DIVULGAÇÃO/TJ-MA16/10/2017 às 09h29

Pesquisa no Facebook para comprovar seu padrão de vida. (Foto: Reprodução)

SÃO LUÍS - Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão
alimentícia. Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos
requeridos são provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (Facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação nessa terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no Facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na 
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No Facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.
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Tribunal de Justiça acata recurso do MP e decide
suspender integralmente Processo Seletivo de São
João Batista

Em uma nova decisão, o Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu suspender integralmente o Processo
Seletivo de São João Batista. A sentença é do desembargador Jaime Ferreira, que acatou um agravo de
instrumento interposto pelo promotor Felipe Rotondo, promotor de Justiça da nossa cidade, após uma
decisão do juiz Ivis Monteiro, que julgou parcialmente um mandado de segurança e suspendeu o processo,
deixando que todos os cargos para a área da saúde continuassem sendo regidos pelo seletivo. 

Na decisão, o juiz de primeira instância deixou que a Prefeitura Municipal de São João Batista continuasse
com as contratações para áreas relacionadas à saúde (Fisioterapeuta, Médico Psiquiatra, Médico Plantonista,
Médico PSE, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo Psicólogo, Dentista, Enfermeiro, Nutricionista, Auxiliar
Técnico em Laboratório, Auxiliar de Cirurgião Dentista, Auxiliar/Técnico em Enfermagem, Técnico em
Esterilização, Agente de Endemias), por serem atividades essenciais e imprescindíveis. Foi então que o
promotor recorreu dessa decisão e ganhou a liminar, conseguindo derrubar todo o processo.

No recurso, Felipe Rotondo alegou que a Prefeitura de São João Batista mantém em seus quadros inúmeros
contratados de forma precária, sem concurso público, e que o prefeito sancionou a Lei Municipal nº 001/2017,
votada em regime de urgência, com “o claro objetivo de apenas “legalizar” ou “legitimar” as contratações já
existentes“. Ele continua afirmando que foi lançado o Edital nº 001/2017 para contratar 274 servidores para os
mais diversos cargos, mediante processo seletivo simplificado e que tal seletivo foi elaborado ao total arrepio
das normas jurídicas, razão pela qual impetrou mandado de segurança na origem, alegando, inclusive a
inconstitucionalidade incidental da citada lei municipal, bem como os critérios subjetivos adotados no edital, eis
que haveria, para a grande maioria dos cargos, somente entrevista dos candidatos.

No mais, o Ministério Público destacou que o juízo de base não andou bem ao manter parcialmente o processo
seletivo para os cargos relativos à área da saúde, porquanto não haverá a interrupção de tal serviço, já que
existem inúmeras pessoas contratadas precariamente pela Prefeitura para fornecerem todos os serviços
públicos. Em sua decisão, o desembargador concordou com o promotor e disse que “na hipótese em apreço,
nem mesmo os serviços da área da saúde não podem ser objeto do processo seletivo simplificado, eis que não se
enquadram na hipótese de serviço cuja necessidade seja temporária, mas sim corriqueira, permanente e
essencial, necessitando de concurso público para o bom andamento da Administração Pública”.

“Para concluir, deixo claro que cabe aos Poderes constituídos a missão de afastar ao máximo a
“discricionariedade maliciosa” do Gestor que tenta a todo custo burlar a regra do concurso público, reduzindo o
livre acesso aos cargos públicos, utilizando a contratação temporária como moeda de troca de favores e
apadrinhamentos. Ante o exposto, defiro o efeito ativo ao recurso para suspender a totalidade do processo
seletivo simplificado regido pelo Edital nº 01/2017,até o julgamento definitivo do presente recurso”, concluiu o
desembargador Jaime Ferreira.

Folha de SJB
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BACURI – Empresa e ex-gestores são condenados
por irregularidades em licitação
A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do Município de Bacuri, José Baldoíno da Silva Nery, foram
condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo licitatório para contratação de
serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
 
De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades, entre elas a
que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do tipo “pau de arara” que
transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito sofreram lesões corporais. Segundo o
órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o transporte escolar.
 
A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00, no percentual
de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o ex-prefeito José Baldoíno Nery, de
modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da
empresa.
 
Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos políticos pelo
período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com sua natureza.
 
A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a empresa, no
valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de 2014.
 
Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.
Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da multa para o
valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil.
 
VOTO - O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas demonstram a
ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente. Acrescentou que os réus confessaram
que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$ 60 mil por serviços subcontratados a terceiros.
 
Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em “forjar”, “fraudar” o processo licitatório para
enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.
 
Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da multa, o relator
observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O desembargador verificou que a
instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil.
Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na
aplicação das sanções.
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Justiça Federal suspende concurso do Tribunal de Justiça no
Maranhão

de Josué Lima

 

A suspensão pede ajustes no concurso para outorga das Delegações de Notas e de Registro até julgamento
definitivo da ação.

O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, Carlos do Vale Madeira determinou a suspensão do
concurso para os cargos de outorga das delegações de notas e de registro. O juiz alega que o edital do concurso
contraria a Lei 8.935/94, que determina que as provas dos dois cargos devem ser realizadas de forma separada.

A determinação pede que os ajustes necessários sejam feitos para cumprimento da lei até o julgamento
definitivo da ação. A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de
notas e registros, sendo uma através de concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das
vagas. O outro deve ser feito por meio de remoção, mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à
terça parte restante das vagas.

Segundo a Justiça Federal no Maranhão, o Tribunal de Justiça faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº
081, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e
títulos para outorga das Delegações de Notas de Registro.

Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a Constituição Federal.
Segundo ele, a lei não contempla o concurso de remoção, mas apenas o ingresso na atividade notarial e de
registro. Desse modo, no caso de remoção, os candidatos já integram os quadros de serventias extrajudiciais e
assim já se submeteram à concurso de prova e de título.

Por: G1
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JUSTIÇA SENDO FEITA: HOMEM QUE AGREDIU A MÃE IDOSA EM SÃO LUÍS É CONDENADO A 10
ANOS DE PRISÃO EM REGIME FECHADO

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Fonte: Zaidan de Sousa
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Juíza usa postagens do facebook para determinar
pagamento de pensão alimentícia

Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da
pensão alimentícia. Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram
o padrão de vida dos requeridos são provas de que eles podem arcar com o pagamento da
verba alimentar.
 

Em consulta à rede social (facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família
de São Luís, Maria Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na
ação de alimentos, de que o ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e
determinou que o requerido pague por mês o equivalente a 50% do salário mínimo de verba
alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de conciliação nesta terça-feira (10),
no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em segredo de justiça.
 

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento
comercial e outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página
dele no facebook para comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a
consulta na rede social do requerido na internet comprovou as afirmações da requerente de
que o demandado ostenta movimentada vida social, podendo arcar com o pagamento da
verba alimentar do filho.
 

No facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do
estabelecimento comercial, fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida
noturna. 
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Juíza usa postagens do facebook para determinar pagamento de pensão alimentícia

Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação nesta terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de justiça.
Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.
No facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.

 

(CGJ)
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Ex-prefeito é condenado por ilegalidades que
resultaram na morte de oito jovens

O ex-prefeito do município de Bacuri, José Baldoíno da Silva Nery, foi condenado por crime de improbidade
administrativa, sob o argumento de que o processo licitatório para contratação de serviços de locação de
veículos para transporte escolar fora simulado e direcionado para a empresa Conservis, que também foi
condenada. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

A ação movida pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), aponta que foram detectadas diversas
ilegalidades na licitação, entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014,
envolvendo uma caminhonete do tipo “pau de arara” que transportava alunos da rede pública, no qual
morreram oito adolescentes e outros oito sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi
subcontratado a terceiros não habilitados para o transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza. Foi fixada também pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.

Por fim, a Justiça proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil. Em resposta, o desembargador Raimundo Barros (relator), analisou os autos e disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$
60 mil por serviços subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em “forjar”, “fraudar” o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções. Dessa forma, condenou

http://www.ma10.com.br/2016/07/28/prefeito-de-bacuri-e-mais-9-sao-condenados-pela-justica-o-caso-envolve-a-morte-8-estudantes-por-conta-de-transporte-escolar-irregular/


Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento integral de R$ 600 mil,
no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no percentual de 10%,
solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus pessoas físicas já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.
Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos. 
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Desembargador Lourival Serejo é o novo membro
da Academia Cearense de Direito

O desembargador Lourival Serejo é o novo membro da Academia Cearense de Direito na condição de
sócio-correspondente, após receber convite oficial da entidade, que tem entre suas finalidades institucionais o
desenvolvimento de atividades jurídicas, incentivando e aprofundando o conhecimento do Direito em todas as
suas searas e matizes.

Na escolha do nome do desembargador Lourival Serejo foi determinante a sua rica produção intelectual que o
distingue na área de Justiça, sendo reconhecido como um legítimo representante da comunidade jurídica na
Academia Cearense de Direito.

“Me sinto muito sensibilizado pela deferência e pelo generoso convite para integrar tão importante Academia,
que é uma das mais respeitáveis referências no campo do conhecimento e estudo do Direito, dando uma
contribuição singular nas atividades do mundo jurídico”, ressaltou o desembargador Lourival Serejo.

A Academia – que se distingue das demais entidades jurisculturais – prima pela responsabilidade social dos
juristas que a compõem. Outra distinção refere-se ao funcionamento da Escola Cearense de Direito dentro da
própria Academia com o oferecimento de cursos diversos a preços módicos, irradiando o conhecimento jurídico.

Além do desembargador Lourival Serejo, integram a Academia na condição de sócio-correspondente os juristas
brasileiros Ives Gandra, Ada Pellegrini Grinover, João Baptista Herkenhoff, Eduardo Arruda Alvim e Lênio
Streck. Entre os juristas estrangeiros incluem-se Raul Cervini (Uruguai), Jorge Miranda (Portugal), Canotilho
(Portugal), Raul Zafaroni (Argentina) e André Olva Leite (França).
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Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão é suspenso
A decisão é do Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, José Carlos do Vale Madeira
14 Out 2017 Justiça, Maranhão

O concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), referente ao edital 001/2016, foi suspenso
após decisão do Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, José Carlos do Vale Madeira.

Na decisão, o juiz alega que o edital contraria a Lei 8.935/94, que prevê duas modalidades de preenchimento de
vagas para os serviços de notas e registros (vagas que foram abertas por meio do edital), sendo um através de
concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das vagas, e outro por meio de remoção,
mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à terça parte restante das vagas.

Por sua vez, o edital em questão impõe a realização de concurso de provas e de títulos nas duas formas de
provimento – ingresso e remoção – quando a lei determina tratamento distinto.

A Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação proposta porque o Tribunal de Justiça do
Maranhão faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº 081, de 09 de junho de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e títulos para outorga das Delegações de
Notas de Registro. Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a
Constituição Federal: “haja vista a CF 236, parágrafo 3º não contemplar o concurso de remoção, mas apenas o
ingresso na atividade notarial e de registro; no caso de remoção, por elementar, os candidatos já integram os
quadros de serventias extrajudiciais e assim, ao menos presumidamente, já se submeteram à concurso de prova
e de títulos”.

O juiz determinou a suspensão do concurso do TJ-MA e os ajustes necessários para cumprimento da Lei
8.935/94 até o julgamento definitivo da ação.
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Ex-prefeito é condenado após morte de oito
crianças

A 5ª Câmara cível do Tribunal de Justiça do Maranhão condenou cinco pessoas por crime de improbidade
administrativa, entre elas o ex-prefeito de Bacuri, interior do Maranhão, José Baldoíno da Silva Nery. Segundo a
decisão, os condenados praticaram processo licitatório irregular, favorecendo a contratação de serviços de
locação de veículos de transporte escolar à empresa Conservis.

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo “pau de arara” que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00.
As cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte proporção: R$ 350 mil,
por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil, Gérsen James; R$ 100 mil,
Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.

Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

Relembre o caso

No dia 29 de abril de 2014, no Povoado Madragoa, localidade de Bacuri, um acidente envolvendo estudantes da
rede pública estadual que eram transportados em uma caminhonete do tipo “pau de arara” deixou oito
adolescentes mortos e outros oito feridos. O Ministério Público então abriu uma ação, onde foi instaurado
Procedimento Preparatório n° 001/2014, com a finalidade de fazer o levantamento das condições do transporte
escolar de crianças e adolescentes da rede pública municipal de ensino.



Durante o trâmite deste procedimento foram encontradas diversas irregularidades no Pregão Presencial n°
008/2013, dentre as quais: ausência de documento, em desacordo com o Decreto n° 3.555/2000, no caso, o
termo de referência; a não publicação de resumo do edital e resultado da licitação; não realização de consulta
de preços correntes no mercado e inexistência de concorrência licitatória; subcontratação integral de serviços
de transporte escolar; e contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar sem processo
licitatório ou devido processo de dispensa de licitação. Diante das irregularidades citadas o Ministério Público
ajuizou a ação de improbidade administrativa, pedindo, ao final, pela condenação dos réus. 
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Roberto Elísio é condenado a 10 anos de reclusão

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias. 

https://oimparcial.com.br/noticias/2017/06/roberto-elisio-e-indiciado-pela-policia/


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DA FAMÍLIA
16/10/2017 - O IMPARCIAL ONLINE 
POSITIVA
Facebook gera prova para pagamento de pensão alimentícia

Pag.: 57

Facebook gera prova para pagamento de pensão
alimentícia

 

Apesar da ausência, em audiência no Fórum Desembargador Sarney Costa, no último dia 10, o ex-marido não
ficou sem sentença. Vai ter que pagar pensão alimentícia, sim. A decisão foi estabelecida de acordo com a
ostentação exibida em seu Facebook, cuja consulta foi sugerida pela ex-mulher.

Postagens sobre viagens, carros e vida noturna de alto padrão, além de fotos em estabelecimento comercial
próprio, foram suficientes para que Maria Francisca Gualberto de Galiza, Juíza da 4ª Vara da Família,
comprovasse a possibilidade do pai arcar com o pagamento de pensão alimentícia ao filho.

O requerido deverá pagar, por mês, o equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. Mais
detalhes da ação tramitam em segredo de Justiça.
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Juiz federal suspende concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão

 13:24
 
Sábado, 14 de outubro de 2017
 
 
O Juiz Federal da 5ª vara da Justiça Federal no Maranhão, José Carlos do Vale Madeira, determinou a
suspensão do Concurso Público – Edital 001/2016, do Tribunal de Justiça do Maranhão  para outorga das
Delegações de Notas e de Registro.Na decisão, o juiz alega que o edital do concurso contraria a Lei 8.935/94 ao
impor a realização de concurso de provas e de títulos nas duas formas de provimento – ingresso e remoção –
quando a lei determina tratamento distinto.
 
A Lei 8.935/94 contempla duas modalidades de preenchimento de vagas para os serviços de notas e registros,
sendo um através de concurso de provas e de títulos, destinado a preencher dois terços das vagas, e outro por
meio de remoção, mediante unicamente ao concurso de títulos, destinado à terça parte restante das vagas.
 
A Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação proposta porque o Tribunal de Justiça do
Maranhão faz referências no Edital 001/2016 à Resolução nº 081, de 09 de junho de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça, que dispõe sobre concursos públicos de provas e títulos para outorga das Delegações de
Notas de Registro.
 
Para o juiz José Carlos Madeira, a Resolução 081/2009-CNJ contraria a Lei 8.935/94 e a Constituição Federal:
“haja vista a CF 236, parágrafo 3º não contemplar o concurso de remoção, mas apenas o ingresso na atividade
notarial e de registro; no caso de remoção, por elementar, os candidatos já integram os quadros de serventias
extrajudiciais e assim, ao menos presumidamente, já se submeteram à concurso de prova e de títulos”.
 
O juiz determinou a suspensão do concurso do TJ/MA e os ajustes necessários para cumprimento da Lei
8.935/94 até o julgamento definitivo da ação.
 

http://www.portalcn1.com.br/2017/10/juiz-federal-suspende-concurso-do.html
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Justiça determina que plano de saúde restabeleça
contrato com idosos

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJMA) manteve decisão de primeira instância que determinou à
Unihosp que restabeleça, no prazo de cinco dias corridos, o contrato firmado com dois idosos, um de 72 anos de
idade e outra de 70, reativando o plano de saúde de ambos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 45
salários-mínimos.

A empresa alegou que o cancelamento se deu de forma lícita, em razão de inadimplência contratual de 60 dias,
e que só ocorreu após a notificação dos idosos. Por conta disso, pediu efeito suspensivo da tutela de urgência
concedida aos idosos pelo Juiz Raimundo Bogéa, da 9ª Vara Cível de São Luís.

O desembargador Jaime Ferreira de Araujo (relator) explicou que a Lei nº 9.656/98 é clara ao autorizar a
rescisão de contrato unilateral nas hipóteses de atraso no pagamento da prestação de plano de saúde por mais
de 60 dias consecutivos ou não, desde que o usuário seja devidamente notificado.

O relator verificou nas provas dos autos que, de fato, os idosos estavam inadimplentes em relação a dois meses,
conforme afirmação deles próprios, e que foram notificados para efetuarem o pagamento no prazo de dez dias.
Também constatou que os dois tentaram pagar as prestações vencidas, porém não foi mais possível ante a
negativa da empresa em receber.

Os agravados ajuizaram a ação porque não desejam perder a assistência de saúde fornecida pela Unihosp e
realizaram depósito em juízo das prestações vencidas e da do mês seguinte.

Diante disso, embora os recorridos tenham sido notificados nos termos da lei, o relator disse não poder deixar
de ponderar que eles são pessoas idosas, acometidas por doenças cardíacas, diabetes, entre outras
enfermidades naturais do período senil, de modo que o plano de saúde é imprescindível para a saúde e a vida
deles.

Assim, considerando que os idosos pagaram o plano de saúde com certa assiduidade e tendo eles efetuado o
pagamento do débito em atraso por meio de depósito judicial, o desembargador Jaime Araujo constatou a clara
intenção de manter o plano contratado, não sendo razoável a rescisão do contrato.

O magistrado ainda sopesou os princípios da dignidade humana, somados ao da função social do contrato
versus o da legalidade na hipótese. Dessa forma, o relator entendeu que devem prevalecer os princípios, até
porque a lei deve ser interpretada de acordo com o caso concreto, devendo o julgador buscar uma composição
justa para as demandas.

Jaime Ferreira de Araujo destacou, ainda, que, embora a empresa tenha agido com base no preceito legal que a
autoriza a rescindir unilateralmente o contrato no caso, do outro lado há dois idosos com saúde frágil, passando
por dificuldades financeiras que os impediram de pagar duas prestações do plano de saúde, mas que não podem



ficar sem a assistência de saúde contratada, já que as parcelas em atraso foram pagas.

O desembargador citou trecho do Estatuto do Idoso, segundo o qual alguém nessa faixa etária goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a ele asseguradas por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental.

Em razão disso, manteve a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de assistência médica
aos idosos, voto este acompanhado pelo desembargador Paulo Velten e pelo juiz Celso Pinheiro Júnior,
convocado para compor quórum.
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Juíza de São Luis usa Facebook para determinar
pagamento de pensão alimentícia

16/10/2017 15:17:51

 

Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (Facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação nessa terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no Facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No Facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.
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UNIMED é penalizada por negar radiografias a bebê
Plano de saúde terá que indenizar família de bebê de 9 meses que necessitava de radiografias de crânio e face
com urgência após trauma

O caso ainda é de 2015, quando o plano de saúde negou a radiografia de urgência prescrita pelo médico,
alegando que o paciente ainda estava em período de carência. (Foto: Reprodução)
A UNIMED Imperatriz Cooperativa de Trabalho Médico foi penalizada ao pagamento de indenização por ter se
recusado a realizar radiografias de crânio e face do paciente D. S. B. Destaca a sentença que D. S. B. e C. G. B.,
qualificados nos autos, ingressaram na Justiça com a presente ação, em face de Unimed Imperatriz, alegando
que, no dia 2 de abril de 2015, foi contratado em favor de D. um plano de saúde denominado UNIVIDA
NACIONAL, operado pela requerida. A sentença da 1ª Vara Cível de Imperatriz foi publicada no Diário da
Justiça Eletrônico no dia 4 de outubro.

De acordo o pedido inicial, o primeiro requerente D. S. sofreu acidente com trauma na cabeça, o que levou seu
pai, o segundo requerente, a buscar atendimento no estabelecimento hospitalar administrado pela requerida
(Hospital Unimed Imperatriz). Na ocasião, o médico plantonista prescreveu medicação e solicitou a realização
de radiografias de crânio e face, em caráter de urgência, as quais foram negadas pela operadora de plano de
saúde com o argumento de que o paciente estava em período de carência até 28 de setembro de 2015.

Os autores sustentam que a negativa foi abusiva, pois se tratava de situação de urgência, conforme indicação
médica constante da guia de solicitação do procedimento. Acrescentam que, diante da conduta da demandada,
o bebê (então com nove meses), teve que ser levado durante a madrugada ao Hospital Municipal Infantil, a fim
de obter o atendimento médico necessário. Com base nisso, pedem a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais, sem, contudo, especificar em que consistiriam os primeiros.

Quando citada, a parte requerida apresentou contestação, arguindo, em síntese, que o contrato do autor D. teve
início em 2 de abril de 2015 e que o procedimento solicitado exige cumprimento de carência de 180 (cento e
oitenta) dias, uma vez que não se enquadra na categoria Raio-X simples; que não havia indicação de
urgência/emergência para realização do procedimento; inexistência de conduta ilícita pela requerida e
consequente ausência de danos morais.

“Na hipótese em apreço, o requerente D. de apenas 9 (nove) meses de idade, sofreu trauma na face, sendo
solicitada pelo médico que o atendeu no pronto-socorro a realização de radiografias em caráter de URGÊNCIA,
conforme se verifica da guia de serviço anexado aos autos. A requerida, por sua vez, afirma que o procedimento
solicitado exigia o cumprimento de carência de 180 (cento e oitenta). Nada mais absurdo! E a requerida bem
sabe disso! Ora, nos termos do art. 12 da Lei n. 9656/1998, os planos de saúde ofertados pelas operadoras ao
mercado de consumo devem cumprir algumas exigências mínimas, dentre elas destacando-se o que estabelece
seu inciso V, quando fixar períodos de carência”, explica a Justiça ao decidir o pleito.

E continua: “Como se observa da anotação constante da guia subscrita pelo médico plantonista que prestou o
atendimento à criança, o procedimento solicitado era de caráter urgente, inclusive escrita com destaque.
Mesmo reconhecendo que são válidas as cláusulas que estabelecem períodos de carência para realização de
determinados procedimentos em contratos de planos/seguros de saúde, o fato é que, no presente caso, o prazo
a ser aplicado era de 24h (vinte e quatro horas), a teor do dispositivo legal supracitado. Nada, absolutamente
nada, sustenta o argumento de que seria 180 dias”.



Para o Judiciário, nas presentes circunstâncias seria forçoso reconhecer como indevida a recusa do atendimento
ao requerente D, uma vez detectada a abusividade por parte da operadora de plano de saúde consubstanciada
na negativa de autorização de realização do exame de que tanto necessitava. “Cabe aqui frisar que, em razão da
referida negativa de atendimento, os autores precisaram buscar atendimento junto ao Sistema Único de Saúde
e somente lá conseguiram realizar o exame necessário. Lamentavelmente, condutas semelhantes à verificada
nestes autos têm se mostrado costumeiras, obrigando os consumidores ao constrangimento de buscar
atendimento por entidade estatal (SUS), submetendo-se não raro a longas esperas, condições precárias de
acomodação e atendimento, entre outros dissabores, os quais constituem justamente a razão para que se
busque a contratação de um plano de saúde”, expressa a sentença.

“Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito da presente demanda e
acolho parcialmente os pedidos constantes da inicial, para o fim de condenar a Unimed Imperatriz Cooperativa
de Trabalho Médico a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor D. S. B. e R$ 6.000,00
(seis mil reais) para C. G. B., a título de indenização por danos morais”, concluiu a sentença, negando o pedido
de indenização por danos materiais.

Leia mais em
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/11888/unimed__e_penalizada_por_negar_radiografias_a_bebe#kTo
Ol4VrkMm5aIme.99



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - EXECUÇÕES PENAIS
16/10/2017 - SITE EMARANHENSE 
POSITIVA
Presos beneficiados com saída provisória do Dia das Crianças, devem retornar até às 18h desta segunda-feira
(16) à Pedrinhas

Pag.: 62

Presos beneficiados com saída provisória do Dia das Crianças, devem retornar até às 18h desta
segunda-feira (16) à Pedrinhas

A Justiça do Maranhão beneficiou 675 presos com a saída temporária do Dia das Crianças. A liberação teve
início na última terça-feira (10), e termina às 18h desta segunda-feira (16).

A decisão assinada pelo juiz Rommel Cruz, da 1ª Vara de execuções Penais (VEP), determina que os detentos
não retornem ao Sistema Penitenciário de Pedrinhas, até o prazo determinado serão considerados foragidos de
justiça.

Dos 675 presos beneficiados, 46 foram impedidos de sair por haver novas ordens de prisões. O prazo para o
retorno dos detentos, é até às 18 horas de hoje.  
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O ex-prefeito de Bacuri, José Baldoíno da Silva Nery e mais cinco pessoas foram condenadas por crime de
improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo licitatório para contratação de serviços de
locação de veículos para transporte escolar fora simulado e direcionado para a empresa Conservis, também
condenada. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ). De acordo com a ação
movida pelo Ministério Público estadual (MP), foram detectadas diversas ilegalidades, entre elas a que acabou
por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do tipo “pau de arara” que
transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito sofreram lesões
corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o transporte escolar. A
Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00, no
percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza. A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os
condenados, incluindo a empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e
correção a partir de abril de 2014. Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo
período de três anos. Os condenados apelaram ao TJ, alegando ausência de dolo e pela diminuição do
ressarcimento ao erário e da multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte
público escolar, no valor de R$ 600 mil. VOTO - O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise
minuciosa dos autos, disse que as provas demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que
o prejuízo ao erário é evidente. Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão
presencial recebia, mensalmente, R$ 60 mil por serviços subcontratados a terceiros. 
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Decisão determina que plano de saúde restabeleça contrato com idosos

OESTADOMA.COM / COM INFORMAÇÃO DO TJ-MA
16/10/2017 às 09h07
A empresa alegou que o cancelamento se deu de forma lícita, em razão de inadimplência contratual de 60 dias
por parte dos dois beneficiários

Plano de saúde tem o prazo de cinco dias para restabelecer contrato com idosos.
SÃO LUÍS - A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-MA) manteve decisão de primeira instância que
determinou à Unihosp que restabeleça, no prazo de cinco dias corridos, o contrato firmado com dois idosos, um
de 72 anos de idade e outra de 70, reativando o plano de saúde de ambos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil,
limitada a 45 salários-mínimos.

A empresa alegou que o cancelamento se deu de forma lícita, em razão de inadimplência contratual de 60 dias,
e que só ocorreu após a notificação dos idosos. Por conta disso, pediu efeito suspensivo da tutela de urgência
concedida aos idosos pelo Juiz Raimundo Bogéa, da 9ª Vara Cível de São Luís.

O desembargador Jaime Ferreira de Araujo (relator) explicou que a Lei nº 9.656/98 é clara ao autorizar a
rescisão de contrato unilateral nas hipóteses de atraso no pagamento da prestação de plano de saúde por mais
de 60 dias consecutivos ou não, desde que o usuário seja devidamente notificado.

O relator verificou nas provas dos autos que, de fato, os idosos estavam inadimplentes em relação a dois meses,
conforme afirmação deles próprios, e que foram notificados para efetuarem o pagamento no prazo de dez dias.
Também constatou que os dois tentaram pagar as prestações vencidas, porém não foi mais possível ante a
negativa da empresa em receber.

Os agravados ajuizaram a ação porque não desejam perder a assistência de saúde fornecida pela Unihosp e
realizaram depósito em juízo das prestações vencidas e da do mês seguinte.

Diante disso, embora os recorridos tenham sido notificados nos termos da lei, o relator disse não poder deixar
de ponderar que eles são pessoas idosas, acometidas por doenças cardíacas, diabetes, entre outras
enfermidades naturais do período senil, de modo que o plano de saúde é imprescindível para a saúde e a vida
deles.

Assim, considerando que os idosos pagaram o plano de saúde com certa assiduidade e tendo eles efetuado o
pagamento do débito em atraso por meio de depósito judicial, o desembargador Jaime Araujo constatou a clara
intenção de manter o plano contratado, não sendo razoável a rescisão do contrato.

O magistrado ainda sopesou os princípios da dignidade humana, somados ao da função social do contrato
versus o da legalidade na hipótese. Dessa forma, o relator entendeu que devem prevalecer os princípios, até
porque a lei deve ser interpretada de acordo com o caso concreto, devendo o julgador buscar uma composição
justa para as demandas.



Jaime Ferreira de Araujo destacou, ainda, que, embora a empresa tenha agido com base no preceito legal que a
autoriza a rescindir unilateralmente o contrato no caso, do outro lado há dois idosos com saúde frágil, passando
por dificuldades financeiras que os impediram de pagar duas prestações do plano de saúde, mas que não podem
ficar sem a assistência de saúde contratada, já que as parcelas em atraso foram pagas.

O desembargador citou trecho do Estatuto do Idoso, segundo o qual alguém nessa faixa etária goza de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo a ele asseguradas por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental.

Em razão disso, manteve a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de assistência médica
aos idosos, voto este acompanhado pelo desembargador Paulo Velten e pelo juiz Celso Pinheiro Júnior,
convocado para compor quórum.
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Apenados beneficiados com a saída temporária do Dia das Crianças devem voltar hoje

16/10/2017
Um total de 675 presidiários deixaram o presídio no último dia 10 e, segundo a Corregedoria de Justiça, caso
não voltem serão considerados foragidos da Justiça

Nas saídas temporárias deste ano, 135 presidiários não voltaram a Pedrinhas.
SÃO LUÍS - Os 675 apenados do Complexo Penitenciário de Pedrinhas beneficiados com a saída temporária do
Dia das Crianças, 12 de outubro, devem voltar até às 18h de hoje, 16, ao presídio. A Assessoria de Comunicação
da Corregedoria de Justiça do Maranhão ( CJM) informou que esses internos deixaram a unidade prisional no
último dia 10 e caso não retornem hoje, conforme foi estabelecido pelo Poder Judiciário, serão considerados
foragidos. Nas saídas temporárias da Semana Santa, Dia das Mães e Dia dos Pais, ocorridas durante este ano,
135 presidiários não voltaram a Pedrinhas.

A portaria da saída temporária do Dia das Crianças foi assassinada pelo juiz Rommel Cruz Viégas, auxiliar da
capital e respondendo pela 1ª Vara de Execução Penal (VEP). Ainda segundo a Corregedoria de Justiça, a
quantidade de presidiários de Pedrinhas beneficiado com a saída temporária do Dias das Crianças superou a do
Dia dos Pais, em agosto.

Um total de 675 apenados deixou o complexo Penitenciário de Pedrinhas para passar o Dia das Crianças com a
família, enquanto, na saída do Dia dos Pais, 539 presidiários foram beneficiados pela Lei 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais - LEP), mas 42 não se reapresentaram nas unidades prisionais.

Lei

A portaria dita que os apenados contemplados com o benefício devem preencher os requisitos dos artigos 122 e
123 da LEP, que dispõem sobre a saída temporária. Os beneficiados deverão obedecer algumas normas como
não se ausentar do Estado, recolher-se às suas residências às 20h, não ingerir bebidas alcoólicas, não portar
armas; não frequentar bares, festas ou similares.

De acordo com a LEP, são cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime
semiaberto têm direito durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). A LEP
também dita que a autorização para as saídas será concedida por ato motivado do juiz da execução após ser
ouvido pelo Ministério Público e a direção da administração penitenciária.

O interno deve ter cumprido, ainda, os requisitos de comportamento adequado; cumprimento mínimo de um
sexto da pena (se o condenado for primário); e um quarto, (se reincidente); além de compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena. O apenado ao ser contemplado com o benefício deve assina um termo de
compromisso em que constam as exigências a serem cumpridas no período da saída.

Fique sabendo

No último dia 13, o apenado do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, Cleiton Costa, que tinha sido beneficiado



com a saída temporária do Dia das Crianças, foi preso em companhia de Thiago Moreno dos Santos, 13, no
bairro do São Francisco. Segundo a polícia, a dupla e mais três criminosos tomaram um carro Uber, fizeram o
motorista refém, e realizaram vários assaltos pela cidade. Um dos alvos teria sido uma residência na Cohama e
um bar na Lagoa da Jansen.
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Empresa e ex-gestores são condenados por
irregularidades em licitação

A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do Município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo “pau de arara” que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou ao ressarcimento, no valor integral do contrato de R$ 1.092.700,00,
no percentual de 90%, os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação à época, e o
ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente, a Conservis
e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo – oito anos – exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

A Justiça de 1º Grau ainda fixou pena de multa, a ser paga solidariamente por todos os condenados, incluindo a
empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$ 1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de
2014.

Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de dolo e pela diminuição do ressarcimento ao erário e da
multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no valor de R$
600 mil.

VOTO – O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas
demonstram a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao erário é evidente.
Acrescentou que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$
60 mil por serviços subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em “forjar”, “fraudar” o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis e lesar o erário.



Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da
multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus – pessoas físicas – já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Ricardo Duailibe também votaram pelo provimento parcial das
apelações para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e da multa civil, mantendo-se os demais termos da
sentença de 1º Grau.

 

(TJMA)
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Juíza usa postagens do facebook para determinar pagamento de pensão alimentícia

No facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.

Fonte: CGJ
Data de publicação: 16/10/2017

Ilustração (TJAC).

Conteúdo publicado nas redes sociais pode ser usado pela Justiça na hora de fixar o valor da pensão alimentícia.
Postagens de carros, viagens, festas, imóveis e outros bens que mostram o padrão de vida dos requeridos são
provas de que eles podem arcar com o pagamento da verba alimentar.

Em consulta à rede social (facebook) de um comerciante local, a juíza da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria
Francisca Gualberto de Galiza, comprovou as afirmações da requerente, na ação de alimentos, de que o
ex-marido tem recursos financeiros para manter o filho do casal e determinou que o requerido pague por mês o
equivalente a 50% do salário mínimo de verba alimentar à criança. O pai não compareceu à audiência de
conciliação nesta terça-feira (10), no Fórum Des. Sarney Costa, e foi julgado à revelia. A ação tramita em
segredo de justiça.

Segundo a juíza, a mãe da criança afirmou que o ex-marido é proprietário de estabelecimento comercial e
outros investimentos em São Luís e pediu que fosse feita uma pesquisa na página dele no facebook para
comprovar seu padrão de vida. Na decisão, a magistrada diz que a consulta na rede social do requerido na
internet comprovou as afirmações da requerente de que o demandado ostenta movimentada vida social,
podendo arcar com o pagamento da verba alimentar do filho.

No facebook dele, conforme a magistrada, há fotos comprovando a propriedade do estabelecimento comercial,
fotografias de viagens, carros e de sua movimentada vida noturna.

(CGJ)
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Justiça condenou a 10 anos de reclusão filho
acusado de torturar a mãe idosa

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima.

A decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo
promotor de Justiça José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da
vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir
fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o
início de janeiro deste ano foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11
vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de
violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras
de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes,
conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram
enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”.



Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.

 

(CGJ) 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
16/10/2017 - SITE O QUARTO PODER 
POSITIVA
Justiça condena a 10 anos de reclusão filho acusado de torturar a mãe idosa

Pag.: 69

Justiça condena a 10 anos de reclusão filho
acusado de torturar a mãe idosa

16/10/2017 16:05:55

 

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

ENTENDA O CASO – Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da
vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir
fisica e psicologicamente a vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o
início de janeiro deste ano foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11
vídeos, imagens mostrando o acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de
violência e grave ameaça, de modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras
de baixo calão, além de tapas, empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes,
conforme laudo de lesão corporal, atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram
enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não "aceitava a doença da mãe".



Segundo a denúncia, "na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa".

Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Constam nos autos documentos comprovando que o denunciado
apropriou-se indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.

O post Justiça condena a 10 anos de reclusão filho acusado de torturar a mãe idosa apareceu primeiro em O
Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/municipios/sao-luis/justica-condena-10-anos-de-reclusao-filho-acusado-de-torturar-mae-idosa/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com
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Justiça condena a 10 anos de prisão acusado de
torturar a mãe idosa em São Luís

A Justiça do Maranhão condenou o bacharel de Direito Roberto Elísio Coutinho de Freitas a 10 anos de prisão
pela prática de crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos, que sofre de
Alzheimer.

Suspeito de agredir mãe idosa é conduzido a SPCC em São Luis

Segundo o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), ele também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da
condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana
Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça José Augusto Cutrim.

A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já
está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias.

MP denuncia filho por tortura e outros crimes contra a mãe idosa em São Luís

Na decisão, a magistrada determinou que a pena seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o
curso superior e que seja dada a Roberto Elísio Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega
precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária.
Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco dias.

ENTENDA O CASO

Conforme consta na denúncia, no dia 23 de maio de 2017, o filho do acusado e neto da vítima registrou boletim
de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso, acusando o denunciado de agredir fisica e psicologicamente a
vítima, prevalecendo-se do estado senil dela. Consta nos autos também que desde o início de janeiro deste ano
foram gravadas pela então companheira de Roberto Elísio Coutinho, no total de 11 vídeos, imagens mostrando o
acusado torturando a própria mãe, submetendo-a a castigos com emprego de violência e grave ameaça, de

http://www.suacidade.com/20170526/suspeito-de-agredir-mae-idosa-e-conduzido-spcc-em-sao-luis
http://www.suacidade.com/20170613/mp-denuncia-filho-por-tortura-e-outros-crimes-contra-mae-idosa-em-sao-luis


modo a lhe causar intenso sofrimento físico e mental, com xingamentos e palavras de baixo calão, além de tapas,
empurrões puxões de braços e com auxílio de instrumentos contundentes, conforme laudo de lesão corporal,
atestando a ofensa à integridade física e à saúde da vítima. Os vídeos foram enviados ao neto da vítima.

De acordo com o denunciante, desde 1999 o agressor, aproveitando-se da confiança, depois do estado de saúde
fragilizado da mãe, durante anos, expôs a integridade física e psíquica da vítima, submetendo-a a condições
desumanas e degradantes, ao privá-la de cuidados fundamentais. Informou, ainda, que somente em agosto de
2015, a idosa foi diagnosticada portadora de Alzheimer, porque o filho não “aceitava a doença da mãe”.
Segundo a denúncia, “na frente de outras pessoas, o denunciado fazia-se carinhoso com a vítima, contudo, no
interior da residência agredia facilmente a idosa”.

Ainda de acordo com os autos, Roberto Elísio, sob o pretexto de que cuidava da mãe, não trabalhava, passava o
dia em casa consumindo bebida alcoolica, além de explorar a idosa financeiramente, conforme mostram os
extratos bancários anexados ao processo. Ele também fazia empréstimos em nome da vítima e deixou de pagar
o plano de saúde dela desde janeiro de 2017. Documentos comprovam que o denunciado apropriou-se
indevidamente de muito dinheiro da mãe dele.

No dia 26 de maio de 2017 a juíza Oriana Gomes decretou a prisão preventiva de acusado e determinou
medidas protetivas em benefício da vitima. No dia 12 de junho a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de
São Luís denunciou Roberto Elísio Coutinho de Freitas pelos crimes de tortura qualificada, maus tratos físicos e
psíquicos, retardar ou dificultar a assistência à saúde de pessoa idosa e apropriação indevida de rendimentos e
bens de pessoa idosa, sendo a prisão mantida pela magistrada. No dia 08 de agosto foi realizada a audiência de
instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas e o acusado.

Informações do TJMA
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Judiciário fiscaliza transporte de crianças e
adolescentes na BR 222

Por determinação da juíza titular da 2ª vara da comarca de Açailândia, Clécia Pereira Monteiro, comissários de
Justiça fiscalizaram o transporte intermunicipal de crianças e adolescentes em trecho da BR 222, que corta a
cidade. A ação, realizada no último dia 11, teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O objetivo da fiscalização é garantir o cumprimento da Legislação, que exige autorização por escrito dos pais ou
responsáveis para o transporte em comarcas contíguas ou quando a criança estiver acompanhada de parentes
ou pessoa maior de idade.

Durante as abordagens duas vans foram autuadas por transporte irregular, sem autorização e documentos que
comprovassem o parentesco com as pessoas que as acompanhavam.

Segundo a magistrada, os interessados podem se dirigir à sede do Juízo para solicitar a autorização judicial, que
a pedido dos pais ou responsáveis pode ter validade de até 2 anos.

Além da BR, as fiscalizações são efetivadas no Terminal Rodoviário do município, e em pontos de embarque e
desembarque de vans e veículos de transporte alternativo.

PENALIDADE – O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069/90)  prevê multa de três e vinte
salários-mínimos para quem transportar criança ou adolescente sem os documentos exigidos. Em caso de
reincidência, o punição é aplicada em dobro. 
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Ex-prefeito é condenado por irregularidades em
transporte escolar

A empresa Conservis e cinco pessoas, entre elas o ex-prefeito do Município de Bacuri, José Baldoíno da Silva
Nery, foram condenadas por crime de improbidade administrativa, sob o argumento de que o processo
licitatório para contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar fora simulado e
direcionado para a empresa. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público estadual (MPMA), foram detectadas diversas ilegalidades,
entre elas a que acabou por culminar no trágico acidente, em abril de 2014, envolvendo uma caminhonete do
tipo "pau de arara" que transportava alunos da rede pública, na qual morreram oito adolescentes e outros oito
sofreram lesões corporais. Segundo o órgão, o serviço foi subcontratado a terceiros não habilitados para o
transporte escolar.

A Justiça de primeira instância condenou os réus Célia Vitória Nery da Silva, secretária municipal de Educação
à época, e o ex-prefeito José Baldoíno Nery, de modo solidário; e no percentual de 10%, também solidariamente,
a Conservis e Andrew Fabrício Ferreira Santos, sócio da empresa.

Os réus também foram condenados à perda das funções públicas, caso as detenham, e suspensão dos direitos
políticos pelo período máximo de oito anos, exceto a pessoa jurídica, por esta penalidade ser incompatível com
sua natureza.

Os réus também deverão pagar multa, incluindo a empresa, no valor correspondente ao dano, ou seja, R$
1.092.700,00, com juros e correção a partir de abril de 2014.

Por fim, proibiu todos os condenados de contratar com o Poder Público pelo período de três anos.

Os condenados apelaram ao TJMA, alegando ausência de má fé e pela diminuição do ressarcimento ao tesouro
público e da multa para o valor do lote previsto no edital, destinado à locação de transporte público escolar, no
valor de R$ 600 mil.

O desembargador Raimundo Barros (relator), em análise minuciosa dos autos, disse que as provas demonstram
a ocorrência do ato de improbidade administrativa e que o prejuízo ao tesouro público é evidente. Acrescentou
que os réus confessaram que a empresa vencedora do pregão presencial recebia, mensalmente, R$ 60 mil por
serviços subcontratados a terceiros.

Barros frisou que houve a intenção deliberada de todos os apelantes em "forjar", "fraudar" o processo licitatório
para enriquecer de forma ilícita a empresa Conservis.

Ao analisar, porém, o pedido comum a todos os recorrentes quanto à redução do valor do ressarcimento e da



multa, o relator observou que foi levado em conta, em primeira instância, o valor total do contrato firmado. O
desembargador verificou que a instrução processual e o inquérito civil apuraram tão somente o contrato de
transporte público escolar, no valor de R$ 600 mil. Em razão disso, Barros entendeu por reformar a sentença de
base nesse ponto. E modificou também a proporcionalidade na aplicação das sanções.

Dessa forma, condenou Célia Nery da Silva, José Baldoíno Nery, Andrew Santos e a Conservis ao ressarcimento
integral de R$ 600 mil, no percentual de 90% aos réus Célia Vitória e José Baldoíno, de modo solidário; e no
percentual de 10%, solidariamente, aos réus Andrew e Conservis.

Os mesmos três réus - pessoas físicas - já citados, além do pregoeiro Wagno Setúbal de Oliveira, que elaborou o
edital, e o ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, Gersen James Correia Chagas, também foram
condenados à perda das funções públicas, caso tenham, e à suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa civil, as cinco pessoas físicas e a Conservis foram condenadas a pagar R$ 600 mil, na seguinte
proporção: R$ 350 mil, por José Baldoíno; R$ 20 mil, por Célia Vitória; R$ 15 mil, Wagno Oliveira; R$ 15 mil,
Gérsen James; R$ 100 mil, Andrew Fabrício e R$ 100 mil, pela Conservis.

Todos, inclusive a empresa, também foram proibidos de contratar com o Poder Público por três anos. 
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Roberto Elísio, acusado de torturar mãe idosa, é condenado a 10
anos de prisão

O bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi condenado a 10 anos de reclusão pela prática de
crimes contra a própria mãe, uma professora universitária aposentada, de 84 anos e doente de Alzheimer. Ele
também terá que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. A decisão é da
juíza titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, Oriana Gomes, na ação penal proposta pelo promotor de Justiça
José Augusto Cutrim. A pena deverá ser cumprida em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas,
onde o acusado já está preso provisoriamente desde maio deste ano.

Roberto Elísio Coutinho foi condenado pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar ou dificultar
a assistência à saúde da vítima. Em todos eles, a juíza aumentou a pena por se tratar de crime de tortura contra
idoso e pela continuidade delitiva. Na sentença de 56 laudas, a magistrada também determinou que o acusado
pague o equivalente a 200 dias-multa (um trigésimo do salário mínimo) em relação a cada um dos crimes de
apropriação indébita e por deixar a idosa sem assistência médica.

A juíza não aceitou as preliminares da defesa de inimputabilidade do réu (alcoolismo e esquizofrenia) e
atipicidade, e também discordou do laudo pericial apresentado pelo denunciado, de que o réu antes de ser
preso deveria ser internado em clínica particular por 90 dias. Na decisão, a magistrada determinou que a pena
seja cumprida no local próprio para pessoas que detêm o curso superior e que seja dada a Roberto Elísio
Coutinho a oportunidade de fazer o tratamento que ele alega precisar, permitindo-lhe o acesso aos médicos e
outros profissionais que necessitar, na própria Penitenciária. Da decisão judicial cabe recurso no prazo de cinco
dias.

https://www.tvguara.com/noticias/policial/item/30450-roberto-elisio-pode-pegar-8-anos-de-prisao-por-agredir-a-mae
https://www.tvguara.com/noticias/policial/item/30450-roberto-elisio-pode-pegar-8-anos-de-prisao-por-agredir-a-mae

