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Corregedor do TJMA abre sindicância para apurar participação de
magistrados e promotores em pirâmide

O corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho, determinou, nesta
segunda-feira (15), a abertura de sindicância para apurar a suposta participação de magistrados e promotores
de Justiça na pirâmide montada pelo médico Abdon Murad Jr.
A informação consta de depoimento do homem apontado como criador de outra pirâmide financeira em São
Luís, Pedro Henrique Souza de Sampaio, da PH Participações.
Segundo ele, juízes, desembargadores e promotores investiram com o proprietário da Abdon Murad Júnior
Participações e Empreendimentos Imbobiliários e do fundo de financeiro AMJ Participações.
Como primeira medida do trabalho de apuração, Marcelo Carvalho determinou as oitivas de PH e Abdon Jr.,
ambas no dia 29 de outubro.
A sindicância tem prazo de 60 dias para concluir a investigação.
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Sem a sanção de Dino, Othelino promulga reajuste
aos servidores do Judiciário

Governador do Maranhão deixou transcorrer o prazo de 15 dias para sancionar projeto que reajusta em 2,94%
os vencimentos dos servidores ativos, comissionados, aposentados e pensionistas do TJ

 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), promulgou o projeto de lei que
reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário maranhense em 2,94%.

A promulgação foi feita nessa terça-feira 15, após o governador Flávio Dino (PCdoB) deixar transcorrer o prazo
de 15 dias para sancionar o texto encaminhado à Alema pelo desembargador José Joaquim, aprovado com voto
unânime dos deputados no mês passado.

O reajuste contempla os servidores ativos, comissionados, aposentados e pensionistas do TJ-MA.

“Muito feliz em ter promulgado a lei que concede o reajuste aos servidores do Poder Judiciário do Maranhão.
Foram muitos meses de diálogo até que pudéssemos chegar a esse ponto”, destacou Othelino.
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Hoje, dia 15, completa 22 dias que o professor Rodolfo de Igarapé
Grande está preso

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) deferiu na última semana o habeas corpus para Flávio Lima da Silva,
professor de São Raimundo do Doca Bezerra acusado de tentar aliciar um adolescente. Com a decisão, ele
responderá ao inquérito em liberdade. Professor Flávio Lima está em casa e, no próximo dia 17, tem audiência
sobre seu caso, no fórum de Esperantinópolis. Ele se declara inocente. 
A notícia remete a outro bastante parecido em nossa região, ocorrido na cidade de Igarapé Grande. No dia 23
de setembro, Marcos Rodolfo de Sousa Lira, o professor Rodolfo, foi preso acusado de abusar de cinco alunos
da escola da rede estadual em que trabalhava. Em resposta às acusações, ele se declarou inocente.

O professor de Igarapé Grande se encontra recolhido no presídio de Pedreiras, desde o dia de sua condução;
seu advogado entrou com pedido de habeas corpus, enquanto isso ele aguarda a decisão favorável da justiça
para responder ao processo em liberdade. Nesta terça-feira (15), Dia do Professor, completou 22 dias em que o
professor está preso.

Na 14ª Delegacia Regional de Pedreiras, no dia da prisão, o professor Rodolfo falou à imprensa local.  "É triste
eu ter que pagar por um crime que eu não fiz. O que eu não quero para mim eu não quero para os outros. A
maior preocupação que tenho nesse momento é com a minha família, minha esposa e meus filhos".
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TRE-MA empossa o Juiz José Gonçalo de Sousa Filho como membro
efetivo

O juiz José Gonçalo de Sousa Filho foi empossado nesta terça-feira, 15 de outubro, como membro efetivo,
categoria juiz de direito, da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Ele foi eleito no dia 18 de
setembro, na sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, na vaga aberta com o fim do
biênio do juiz Itaércio Paulino da Silva.

A solenidade foi presidida pelo desembargador Cleones Cunha e ocorreu no plenário Ernani Santos, sede do
Regional. Durante a sessão solene, o magistrado foi conduzido à sala de sessões pelos membros Júlio César
Lima Praseres e Wellington Cláudio Pinho de Castro, onde prestou compromisso regimental e recebeu a
medalha de Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira, maior honraria da Justiça Eleitoral
maranhense.

Coube ao membro Gustavo Vilas Boas saudar o juiz José Gonçalo afirmando que ele é um profundo merecedor
de todas as conquistas, entre elas, a de membro efetivo do TRE, enaltecendo a harmonia entre os membros da
Corte que são independentes ao mesmo tempo que harmônicos entre si. “Estamos a pouco menos de 1 ano das
eleições de 2020, que elegerão cerca de 57 mil vereadores e mais de 5 mil prefeitos nos 26 estados da
federação e Distrito Federal. Caberá ao nosso Regional aplicar algumas pontuais mudanças das regras
eleitorais, sem, contudo, se esquivar do bom e necessário combate às notícias falsas. Neste momento tão
importante de preservação da Justiça Eleitoral e da própria democracia, cumpre-me expressar, em nome de
toda a Corte Eleitoral do Maranhão, palavras de felicitações e de confiança no êxito de seu biênio”, registrou.

Em seguida, em seu discurso, Gonçalo ressaltou que a temporada na egrégia Corte Eleitoral servirá para, de
alguma forma, contribuir na transformação da qualidade de vida das pessoas. “É bem verdade que aqui não irei
desempenhar qualquer atividade executiva, mas é a partir daqui que podemos contribuir para a transformação
na vida de muitas pessoas, com a realização de pleitos limpos, indenes de vícios e que expressem a vontade da
maioria dos eleitores, ainda mais, no caso do pleito do ano vindouro, quando serão eleitos prefeitos e
vereadores, que são a base de nossa classe política, e onde tudo começa, pois é nas administrações municipais
que as ações transformadoras na vida da população se fazem mais presentes”, afirmando ainda que jamais se
afastará do profundo respeito aos preceitos fundamentais da Constituição Federal e ao Estado Democrático de
Direito na busca por um Brasil justo, solidário, fraterno e com mais políticas eficazes de educação, sem
desigualdades sociais e regionais.

Ao encerrar a solenidade, o desembargador Cleones Cunha, após dar as boas-vindas ao empossado, aproveitou
para destacar o trabalho de recadastramento biométrico dos eleitores que se encerra no Maranhão, por
completo, no dia 12 de dezembro. “Em 2020, nenhum eleitor do estado votará sem ser por identificação
biométrica, o que reforça a segurança do processo eleitoral”
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Juiz José Gonçalo de Sousa Filho toma posse como membro efetivo
do TRE

O juiz José Gonçalo de Sousa Filho foi empossado nesta terça-feira, 15 de outubro, como membro efetivo,
categoria juiz de direito, da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA). Ele foi eleito no dia 18
de setembro, na sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, na vaga aberta com o fim do
biênio do juiz Itaércio Paulino da Silva.

A solenidade foi presidida pelo desembargador Cleones Cunha e ocorreu no plenário Ernani Santos, sede do
Regional. Fotos dos eventos disponíveis no perfil @tremaranhao do Instagram e em álbum do Flickr.

Durante a sessão solene, o magistrado foi conduzido à sala de sessões pelos membros Júlio César Lima Praseres
e Wellington Cláudio Pinho de Castro, onde prestou compromisso regimental e recebeu a medalha de Mérito
Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira, maior honraria da Justiça Eleitoral maranhense.

Coube ao membro Gustavo Vilas Boas saudar o juiz José Gonçalo afirmando que ele é um profundo merecedor
de todas as conquistas, entre elas, a de membro efetivo do TRE, enaltecendo a harmonia entre os membros da
Corte que são independentes ao mesmo tempo que harmônicos entre si. "Estamos a pouco menos de 1 ano das
eleições de 2020, que elegerão cerca de 57 mil vereadores e mais de 5 mil prefeitos nos 26 estados da
federação e Distrito Federal. Caberá ao nosso Regional aplicar algumas pontuais mudanças das regras
eleitorais, sem, contudo, se esquivar do bom e necessário combate às notícias falsas. Neste momento tão
importante de preservação da Justiça Eleitoral e da própria democracia, cumpre-me expressar, em nome de
toda a Corte Eleitoral do Maranhão, palavras de felicitações e de confiança no êxito de seu biênio", registrou.

Em seguida, em seu discurso, Gonçalo ressaltou que a temporada na egrégia Corte Eleitoral servirá para, de
alguma forma, contribuir na transformação da qualidade de vida das pessoas. "É bem verdade que aqui não irei
desempenhar qualquer atividade executiva, mas é a partir daqui que podemos contribuir para a transformação
na vida de muitas pessoas, com a realização de pleitos limpos, indenes de vícios e que expressem a vontade da
maioria dos eleitores, ainda mais, no caso do pleito do ano vindouro, quando serão eleitos prefeitos e
vereadores, que são a base de nossa classe política, e onde tudo começa, pois é nas administrações municipais
que as ações transformadoras na vida da população se fazem mais presentes", afirmando ainda que jamais se
afastará do profundo respeito aos preceitos fundamentais da Constituição Federal e ao Estado Democrático de
Direito na busca por um Brasil justo, solidário, fraterno e com mais políticas eficazes de educação, sem
desigualdades sociais e regionais.

Ao encerrar a solenidade, o desembargador Cleones Cunha, após dar as boas-vindas ao empossado, aproveitou
para destacar o trabalho de recadastramento biométrico dos eleitores que se encerra no Maranhão, por
completo, no dia 12 de dezembro. "Em 2020, nenhum eleitor do estado votará sem ser por identificação
biométrica, o que reforça a segurança do processo eleitoral".
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Presos dois homens tentando aplicar golpe em deputado dentro da
Assembleia

Por Daniel Matos • quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 07:26

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos homens envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro
das dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo
com o Gabinete Militar da Assembleia, um dos homens estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Assembleia. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa,
Adeildo Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do
parlamentar”, esclareceu o militar.

Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no Bairro
do Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do moto-taxista

De acordo com o delegado, o Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou na Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não podia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me esperando
fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou pelo padre.
“Dessa vez eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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Presos dois homens tentando aplicar golpe em deputado dentro da
Assembleia

16 de outubro de 2019 : 07:35

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos homens envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro
das dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo
com o Gabinete Militar da Assembleia, um dos homens estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Assembleia. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa,
Adeildo Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do
parlamentar”, esclareceu o militar.

Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no Bairro
do Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do moto-taxista

De acordo com o delegado, o Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou na Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não podia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me esperando
fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou pelo padre.
“Dessa vez eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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Juiz José Gonçalo de Sousa Filho toma posse como membro efetivo

O juiz José Gonçalo de Sousa Filho foi empossado nesta terça-feira, 15 de outubro, como membro efetivo,
categoria juiz de direito, da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Ele foi eleito no dia 18 de
setembro, na sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, na vaga aberta com o fim do
biênio do juiz Itaércio Paulino da Silva.

A solenidade foi presidida pelo desembargador Cleones Cunha e ocorreu no plenário Ernani Santos, sede do
Regional. Durante a sessão solene, o magistrado foi conduzido à sala de sessões pelos membros Júlio César
Lima Praseres e Wellington Cláudio Pinho de Castro, onde prestou compromisso regimental e recebeu a
medalha de Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira, maior honraria da Justiça Eleitoral
maranhense.

Coube ao membro Gustavo Vilas Boas saudar o juiz José Gonçalo afirmando que ele é um profundo merecedor
de todas as conquistas, entre elas, a de membro efetivo do TRE, enaltecendo a harmonia entre os membros da
Corte que são independentes ao mesmo tempo que harmônicos entre si. “Estamos a pouco menos de 1 ano das
eleições de 2020, que elegerão cerca de 57 mil vereadores e mais de 5 mil prefeitos nos 26 estados da
federação e Distrito Federal. Caberá ao nosso Regional aplicar algumas pontuais mudanças das regras
eleitorais, sem, contudo, se esquivar do bom e necessário combate às notícias falsas. Neste momento tão
importante de preservação da Justiça Eleitoral e da própria democracia, cumpre-me expressar, em nome de
toda a Corte Eleitoral do Maranhão, palavras de felicitações e de confiança no êxito de seu biênio”, registrou.

Em seguida, em seu discurso, Gonçalo ressaltou que a temporada na egrégia Corte Eleitoral servirá para, de
alguma forma, contribuir na transformação da qualidade de vida das pessoas. “É bem verdade que aqui não irei
desempenhar qualquer atividade executiva, mas é a partir daqui que podemos contribuir para a transformação
na vida de muitas pessoas, com a realização de pleitos limpos, indenes de vícios e que expressem a vontade da
maioria dos eleitores, ainda mais, no caso do pleito do ano vindouro, quando serão eleitos prefeitos e
vereadores, que são a base de nossa classe política, e onde tudo começa, pois é nas administrações municipais
que as ações transformadoras na vida da população se fazem mais presentes”, afirmando ainda que jamais se
afastará do profundo respeito aos preceitos fundamentais da Constituição Federal e ao Estado Democrático de
Direito na busca por um Brasil justo, solidário, fraterno e com mais políticas eficazes de educação, sem
desigualdades sociais e regionais.

Ao encerrar a solenidade, o desembargador Cleones Cunha, após dar as boas-vindas ao empossado, aproveitou
para destacar o trabalho de recadastramento biométrico dos eleitores que se encerra no Maranhão, por
completo, no dia 12 de dezembro. “Em 2020, nenhum eleitor do estado votará sem ser por identificação
biométrica, o que reforça a segurança do processo eleitoral”.
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Presos dois homens tentando aplicar golpe em deputado dentro da
Assembleia

Acusados presos.
Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia Legislativa, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De
acordo com o Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da instituição.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.

Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar. 

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não me passei pelo padre.
Disse que eu era secretário do padre”, disse.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delegado Márcio Dominice.
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Tribunal do Júri de Itapecuru-Mirim absolve réu que cometeu
assassinato em legítima defesa

Atendendo à tese do Ministério Público do Maranhão, o Tribunal do Júri da Comarca de Itapecuru-Mirim
absolveu, em 9 de outubro, Antônio Reis Lima do crime de homicídio simples. Defendeu a tese do MPMA de
legítima defesa real, o promotor de justiça Igor Adriano Trinta Marques, assim como a defesa do réu,
representada pelo defensor público Alex Pacheco Magalhães. Proferiu a sentença a juíza Laysa de Jesus Paz
Martins Mendes.

Em 13 de fevereiro de 2013, Antônio Reis Lima matou a tiros Francisco de Sousa Quaresma, na cidade de
Miranda do Norte (termo judiciário de Itapecuru-Mirim). O réu reagiu às investidas da vítima contra a sua
família e o seu patrimônio.

Redação: CCOM-MPMA.
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José Joaquim vai para o TRE-MA; candidata de Cleones vence
candidato de Edmar Cutrim para vaga de juiz
 

O desembargador Joaquim Figueiredo, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi eleito, nesta
quarta-feira (16), para a vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA), na Categoria
Desembargador, para o biênio 2020-2022.

A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do TJMA, após a comunicação oficial do atual presidente
da Corte Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, de que, no dia 16 de maio do próximo ano, ocorrerá o
encerramento do seu primeiro biênio como membro titular do TRE.

A eleição, com participação de 28 desembargadores, deu a vitória ao desembargador Joaquim Figueiredo, que
obteve 17 votos, contra 11 da desembargadora Ângela Salazar, que também registrou candidatura. O resultado
surpreendeu.

José Joaquim estará em posição privilegiada no comando do processo eleitoral do ano que vem, seja como
presidente ou corregedor eleitoral, já que os dois desembargadores da corte eleitoral ocupam os principais
cargos.

VAGA DE JUIZ TITULAR 

Na mesma sessão plenária administrativa, a juíza auxiliar Lavínia Helena Macedo Coelho, da Comarca da Ilha
de São Luís, foi eleita para a vaga de Membro Titular da Corte Eleitoral, na Categoria Juiz, com 14 votos. A
juíza apoiada por Cleones Cunha surpreendeu a todos que esperavam a vitória do candidato do ex-presidente do
TCE, conselheiro Edmar Cutrim: Gladiston Luís Nascimento Cutrim.

A eleita substituirá o juiz Júlio César Lima Praseres, que encerra seu biênio no dia 18 de dezembro de 2019.

The post José Joaquim vai para o TRE-MA; candidata de Cleones vence candidato de Edmar Cutrim para vaga
de juiz appeared first on Blog do Clodoaldo.
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TRE/MA: José Joaquim e Lavínia são os novos membros da corte
eleitoral
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), por meio de votação dos desembargadores, definiu nesta
quarta-feira (16), dois novos membros para a nova composição do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, no
biênio 2020/2021.

O presidente da Corte Estadual de Justiça, o magistrado José Joaquim Figueiredo dos Anjos, conseguiu vencer a
desembargadora Angela Salazar, por 17 votos contra 11, e, desta forma, será o novo desembargador do
TRE-MA, em substituição a Cleones Cunha, inclusive atual presidente da Corte Eleitoral, que deixará o cargo
nos próximos meses.

 Aconteceu ,hoje (16) também, a indicação de um novo juiz pelo Tribunal de Justiça para o TRE-MA.
Concorreram a vaga, os magistrados  Gladston Cutrim e Lavínia Coelho, melhor para Lavínia, que foi a
vencedora.

A dra. Lavínia irá substituir o juiz Júlio César Praseres.
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Presos três homens tentando aplicar golpe no Fórum e Assembleia
Legislativa, se passando por religiosos

Presos dois homens tentando aplicar golpe em deputado dentro da AssembleiaTrês homens foram presos, na
tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado Roberto Costa (MDB) e também no
Fórum Desembargador Sarney Costa. Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido
dentro das dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, no estava fora das intalações. De
acordo com o Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.
Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.

Ao mesmo tempo, um terceiro individuo foi preso no Fórum Sarney Costa, por nome Adail Monteiro Rodrigues,
41 anos, tentando se passar pelo padre Flávio Collins, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada no
bairro Cohatrac, pedindo dinheiro.
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José Joaquim vence eleição para o TRE-MA; Gladston Cutrim perde
por 2 votos
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) venceu hoje (16) eleição para membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).
Por 17 votos a 11, ele bateu a desembargadora Ângela Salazar, num resultado tido como surpreendente, já que
se esperava uma disputa mais acirrada. Apenas dois membros do TJ-MA, que estão viajando, não votaram.

Para o cargo de juiz do mesmo TRE-MA, venceu a disputa a juíza Lavínia Coelho, candidata do desembargador
Cleones Cunha.

Ela teve 14 votos, contra 12 do juiz Gladston Cutrim - filho do conselheiro do TCE Edmar Cutrim e apoiado pelo
desembargador Froz Sobrinho.

Houve ainda 1 voto ao juiz José Afonso e uma abstenção.

Como Gladston é mais velho que Lavínia, bastaria que um dos votos dela lhe fosse concedido para que ele fosse
eleito novo juiz eleitoral do TRE.

Blog do Gilberto Léda
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José Joaquim Vence Eleição Para O TRE-MA; Gladston Cutrim
Perde Por 1 Voto
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) venceu hoje (16) eleição para membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).
Por 17 votos a 11, ele bateu a desembargadora Ângela Salazar, num resultado tido como surpreendente, já que
se esperava uma disputa mais acirrada. Apenas dois membros do TJ-MA, que estão viajando, não votaram.
Para o cargo de juiz do mesmo TRE-MA, venceu a disputa a juíza Lavínia Coelho, candidata do desembargador
Cleones Cunha.
Ela teve 14 votos, contra 12 do juiz Gladston Cutrim – filho do conselheiro do TCE Edmar Cutrim e apoiado pelo
desembargador Froz Sobrinho.
Houve ainda 1 voto ao juiz José Afonso e uma abstenção.
Como Gladston é mais velho que Lavínia, bastaria que um dos votos dela lhe fosse concedido para que ele fosse
eleito novo juiz eleitoral do TRE.

Fonte: Jornalista Gilberto Leda.
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ALEMA! MALAS: São Presos Tentando Dar Golpe No Deputado 'ZÉ'
Roberto Costa

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos homens envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro
das dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo
com o Gabinete Militar da Assembleia, um dos homens estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.
Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Assembleia. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa,
Adeildo Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do
parlamentar”, esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.
Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no Bairro
do Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.
Versão do moto-taxista
De acordo com o delegado, o Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou na Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não podia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me esperando
fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.
Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou pelo padre.
“Dessa vez eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.
“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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Operação Intramuros desarticula organização criminosa voltada
para o tráfico de drogas no Maranhão

A Policia Federal iniciou nessa terça-feira (15/10), nas cidades de São Luís (MA), Imperatriz (MA) e Codó (MA),
a Operação Intramuros com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em tráfico de drogas
e armas no Estado do Maranhão.

Cerca de 150 policiais federais deram cumprimento a 32 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de
busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal de São Luís (MA).

As investigações identificaram a atuação de facções criminosas no Estado do Maranhão. O grupo criminoso era
dividido de forma estruturada e piramidal e possuía um setor responsável por planejar e realizar tráficos de
drogas, armas e outros crimes no Estado. Foram identificadas, também, as principais lideranças da organização
criminosa no Maranhão e em outros Estados.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização
criminosa, previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/2006, artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 e o Artigo 2º da Lei nº
12.850/2013.

A operação foi denominada Intramuros em razão da constatação de algumas lideranças comandarem as práticas
criminosas do interior dos presídios.
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Loja de sucata deve indenizar vítimas de acidente de trânsito

Uma empresa do ramo de sucatas, que fica localizada na Av. dos Africanos, em São Luís, foi condenada a
indenizar dois motociclistas que foram vítimas de um acidente de trânsito que aconteceu em frente à loja.
Conforme sentença proferida pela 8ª Vara Cível de São Luís, a empresa foi condenada a pagar aos autores a
importância de R$ 3.919,66 a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 20 mil a título de danos morais.
A ação teve ainda como parte requerida a Seguradora Líder de Consórcios DPVAT a restituir a um dos autores o
valor pago a título de despesas médicas suplementares no importe de R$ 2.035,63.

Relata o processo que os dois motociclistas, autores da ação de reparação de danos morais e materiais,
sofreram o acidente de trânsito em 4 de outubro de 2011, no momento em que conduziam a motocicleta modelo
Suzuki 125 pela Avenida dos Africanos. Quando passavam em frente à loja requerida, eles tiveram a motocicleta
colidida por um caminhão, quando este saía de marcha a ré da empresa de sucatas, sem observar as condições
para a realização da referida manobra. Sustenta a parte autora que o referido acidente causou um prejuízo
material na motocicleta no importe de R$ 3.319,66, bem como na tela do "notebook" que ficou estraçalhado, no
importe de R$ 600, além de despesas médicas suplementares no importe de R$ 2.700, durante o período que
ficou hospitalizado.

A empresa requerida contestou, alegando que o veículo supostamente causador do acidente seria de
propriedade de terceiros e não de sua responsabilidade, requerendo assim, a extinção do processo sem
resolução do mérito. Caso não sejam acolhidas as preliminares, pediu a improcedência dos pedidos contidos na
ação, bem como seja aplicado a litigância de má-fé, tendo em vista que os documentos acostados nos autos não
atestam que a ré é culpada da referida colisão. Em contestação, a ré Seguradora Líder alegou, preliminarmente,
a nulidade das intimações, bem como a incompetência dos juizados especiais para apreciar matéria que carece
de produção de prova pericial técnica, entre outros.

"Trata-se de demanda sobre acidente automobilístico ocorrido entre as partes acima suscitadas, advindo danos
materiais, ao veículo do reclamante, danos morais e reembolso de despesas médicas e hospitalares. Sustenta o
autor, em síntese, que trafegava pela Av. dos Africanos quando teve sua motocicleta colidida por um caminhão
que saía da empresa em marcha a ré sem observar as condições para referida manobra. O demandante sustenta
que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do condutor do veículo caminhão que prestava serviços para a
empresa, acostando aos autos laudo pericial, emitido pelo Icrim, onde restou atribuída ao veículo do
demandado a culpa pela ocorrência do acidente que gerou a presente causa", relata a sentença.

E prossegue: "Consta dos autos que o requerente circulava em sua motocicleta pela Avenida dos Africanos
quando o motorista do caminhão, sem observar as condições do trânsito, saiu em marcha a ré de dentro da
empresa, vindo a ocorrer a colisão no momento em que este ingressou na via por onde o autor trafegava. Assim,
segundo a regra estabelecida pelo CTB, em seu Art. 36., estabelece que o condutor que for ingressar numa via,
procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam
transitando. O referido artigo se aplica inteiramente ao caso em comento, pois o autor já trafegava com
preferência pela via na qual o réu pretendia ingressar, momento em que ocorreu o acidente, restando, portanto
incontroverso que o demandado foi o causador do acidente".

De acordo com o laudo pericial anexado ao processo, atestou-se que a causa determinante do acidente ficou
atribuída ao caminhão no momento em que saia da loja de sucata. "Quanto aos danos materiais, esclarece-se



que, inicialmente, o autor apresentou dois orçamentos dos danos em sua motocicleta, onde o de menor valor foi
orçado em R$ 3.319,66. Com efeito, haja vista que o orçamento do conserto apresentado é compatível com os
danos materiais sofridos, bem como contém valor do menor orçamento, acolho-o, para efeito de condenação,
devendo o valor de R$ 3.319,66, ser esta a quantia a ser ressarcida pela demandada, bem como a substituição
da tela do computador, que não foi contestada pelo réu, no importe de R$ 600", destaca o Judiciário na
sentença, ao julgar procedentes os pedidos da parte autora.
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Citação de juízes em esquema de pirâmide faz corregedor do TJ
abrir sindicância
 

Após o Blog do Neto Ferreira publicar, com exclusividade, que desembargadores, juízes e promotores
investiram na pirâmide financeira criada pelo médico Abdon Murad Júnior, proprietário da Abdon Murad Júnior
Participações e Empreendimentos Imbobiliários, o corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Marcelo Carvalho, determinou que seja aberta uma sindicância para apurar o suposto
envolvimento dos magistrados no esquema.

A participação dos juízes veio à tona durante o depoimento de Pedro Henrique Souza de Sampaio, dono da PH
Participações, prestado em julho desse ano na Delegacia de Defraudações (reveja aqui).

Segundo o ofício, Abdon Murad e Pedro Henrique serão ouvidos no dia 29 de outubro durante uma audiência,
às 16h, no Fórum Desembargador Sarney Costa.

O desembargador também determinou que cópia da Portaria seja encaminhada a Corregedoria Nacional de
Justiça (CNJ) e ao TJ.

Os trabalhos tem prazo para serem concluídos em 60 dias.
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José Joaquim e Lavínia Coelho são eleitos para o TRE

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
foi eleito para Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA).

A eleição ocorreu na manhã desta quarta-feira (16), da Corte, em São Luís.

Joaquim disputou a vaga com a desembargadora Ângela Salazar e recebeu 17 votos contra 11 da sua opositora.
O togado substituirá o desembargador Tyrone Silva, que assumirá a presidência do TRE.

Além dessa votação, também foi escolhido o substituto do juiz eleitoral Júlio César Prazeres. Quem ficará no
cargo é a Lavínia Coelho, que estava sendo apoiada pelo presidente da Corte Eleitoral, desembargador Cleones
Cunha.

A magistrada concorreu a vaga com Gladiston Cutrim, filho do conselheiro do Tribunal de Contas, Edmar
Cutrim e era candidato do desembargador Fróz Sobrinho.

Ela ganhou o pleito com 14 votos contra 12 de Cutrim.
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Novo membro do TRE-MA
 

SÃO LUÍS - O presidente da FIEMA, Edilson Baldez das Neves participou na tarde da última terça (15/10) da
posse do novo membro efetivo da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o ex-juiz titular da 3ª Vara
Criminal de São Luís, José Gonçalo de Sousa Filho, eleito na categoria de juiz estadual em setembro na sessão
plenária administrativa do Tribunal de Justiça do Estado. 

Baldez fez questão de parabenizar o magistrado pessoalmente que integra pela  primeira vez a Corte Eleitoral,
apesar de já ter atuado como auxiliar da presidência por um tempo. A eleição para a vaga de membro titular na
categoria juiz ocorreu devido ao encerramento do 1º biênio do juiz Itaércio Paulino da Silva, que se deu em
setembro.

Composição - A Corte Eleitoral do Maranhão é composta por 7 membros, sendo 2 desembargadores do Tribunal
de Justiça, 1 juiz federal, 2 juízes estaduais e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral
nomeados pelo presidente da República, antes indicados em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça.

Informação: Fiema 
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J.J é eleito para o TRE-MA

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) foi eleito  nesta quarta-feira (16) Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA).

J.J disputou a vaga com a desembargadora Ângela Salazar e recebeu 17 votos contra 11 da sua opositora.

Na Corregedoria, o togado deverá substituir o desembargador Tyrone Silva, que assumirá a presidência do TRE
no próximo biênio.

Também nesta manhã o TJ-MA elegeu um juiz para também compor a Corte Eleitoral maranhense. Lavínia
Coelho venceu com 14 votos a disputa com o juiz Gladiston Cutrim, que obteve 12 botos.

Ela irá substituir o juiz eleitoral Júlio César Prazeres, que encerra seu ciclo no TRE-MA.

– Blog antecipou

No dia 18 de julho, o Blog do Domingos Costa antecipou que J.J iria retornar ao TRE-MA.

A “bola foi cantada” no post intitulado: “Caminho pavimentado para J.J voltar à presidência do TRE-MA“.
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Desembargadora Nelma deverá ser a próxima presidente do
Tribunal de Justiça

Desª Nelma é a favorita para ocupar o posto no biênio 2020/2021…

A Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa não deve enfrentar dificuldade para se consagrar
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão no biênio 2020/2021.

Diferente da última eleição que celebrou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos para o comando
da Corte Judiciária, desta vez, o processo eleitoral está menos conturbado, e portanto, deve seguir sem disputas
ácidas.

Mais antiga dentre os que ainda não ocuparam a presidência do TJ-MA, Nelma possui um grupo de togados
comprometidos em defender seu nome no comando do Palácio Clóvis Beviláqua.

A eleição acontecerá na última sessão plenária do mês de dezembro desse ano.

O atual Corregedor-Geral de Justiça, Marcelo Carvalho, anunciou que não irá concorrer a presidência, e assim,
dedicar mais tempo à família.

Setores da imprensa colocam o atual vice-presidente do TJ-MA, desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa,
como provável concorrente de Nelma, no entanto, nem mesmo o magistrado já decidiu se irá de fato entrar na
disputa.

Analistas jurídicos ouvidos pelo Blog do Domingos Costa disseram que a eleição de Nelma está consolidada e
até mesmo desembargadores que não são próximos de Celeste têm a vitória dela como favas contadas.
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Banco do Brasil é condenado a pagar indenização a Alderico
Campos por extravio de cheques
 

Justiça condenou o B.B em 20 mil reais relativo a indenização ao ex-presidente da Câmara de Paço do Lumiar;
valores atualizados chegam a R$ 80 mil.

Alderico Campos, ex-presidente da Câmara de Paço do Lumiar ganhou na justiça uma ação contra o Banco do
Brasil na qual contesta o extravio de dois cheques pertencentes à sua gestão [período de 2009/2012] que já
haviam sido pagos, e portanto, não deveriam ter saído da instituição financeira.

A decisão do juiz Alexandre Lopes de Abreu Juiz Titular da 15ª Vara Cível é de maio de 2018 e concede 
pagamento de indenização moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir da
data e juros legais de 1% ao mês desde do evento danoso, isto é, hoje em valores atualizados, a condenação
alcança mais de R$ 80 mil.

Na época, novembro de 2009, diversos blogs tentaram arrolar o ex-vereador em uma Operação da Polícia Civil
denominada Operação “Morta Viva” e “Maharaja”, matéria essa que noticiava a apreensão de 02 (dois) cheques
emitidos pelo autor, em nome da Câmara Municipal, por estarem na posse de um dos presos na citada operação.

Na ação, Alderico sustenta que os fatos se deram por culpa exclusiva do Banco do Brasil, haja vista que os
cheques têm data muito anterior ao da operação policial.

Os cheques já haviam sido pagos pela agência bancária do Banco do Brasil S.A, e com o pagamento o cheque é
considerado resolvido, devendo ser microfilmado e digitalizado, após o original é guardado por um tempo, em
geral 05 (cinco) anos, depois fragmentado.

Confira AQUI a íntegra do processo.
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Dois homens são presos dentro da Assembleia tentando ‘tomar’
dinheiro de deputado

Nelson Gabriel da Silva Filho e Adeildo Lima dos Santos foram presos dentro da AL…

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos homens envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro
das dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa.

De acordo com o Gabinete Militar da Assembleia, um dos homens estaria solicitando dinheiro em nome de um
padre que responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do
parlamentar, que acionaram a segurança da Casa.

Conforme apuração do Blog do John Cutrim (que está de endereço novo), o mototaxista Nelson Gabriel da Silva
Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no estacionamento da
Assembleia.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no Bairro
do Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.
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Desembargador José Joaquim Figueiredo é eleito como novo
membro do TRE

O desembargador Joaquim Figueiredo foi eleito nesta quarta-feira (16) para a vaga de membro titular do
Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2020-2022 com 17 votos contra 11 dados à desembargadora Ângela
Salazar pelos 28 desembargadores presentes à sessão administrativa do TJMA, de onde é o atual presidente. A
vaga será aberta em 16 de maio de 2020 quando encerra o primeiro biênio do desembargador Cleones Cunha.

“Foi uma disputa democrática e – saiba – que continuo tendo o mesmo carinho e o mesmo respeito – não só pela
senhora – pelos colegas que sufragaram seu nome. Que Deus abençoe a todos”, resumiu o desembargador
Joaquim Figueiredo.

Pouco antes, a desembargadora também agradeceu aos colegas que votaram em seu nome e desejou ao
desembargador Joaquim Figueiredo muito sucesso à frente da vaga alcançada no Regional.

O desembargador Bayma Araújo, decano do TJMA, foi quem apurou os votos, acompanhado do desembargador
José de Ribamar Castro. Já a presidência dos trabalhos foi do desembargador Lourival Serejo.

Vaga de juiz efetivo

Na mesma sessão plenária administrativa, a juíza auxiliar Lavínia Helena Macedo Coelho, da Comarca da Ilha
de São Luís, foi eleita membro efetivo do TRE com 14 votos para a vaga que será aberta em 18/12/19 quando o
biênio do também juiz Júlio Praseres encerrar. Atualmente, ela compõe o TRE como membro substituto.

Também concorreram os juízes Gladiston Luís Nascimento Cutrim, Mário Márcio de Almeida Sousa e José
Afonso Bezerra de Lima.
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26 detentos não retornam após saída do Dia das Crianças no
Maranhão

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, nesta quarta-feira (16), que dos 605
internos que realmente foram beneficiados pelo Poder Judiciário com a saída temporária do ‘Dia das Crianças’,
26 apenados não retornaram até a data limite que foi terça-feira (15).

Inicialmente foi divulgado pela 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís que o número de
apenados beneficiados com a saída temporária do “Dias das Crianças” seria de 864, mas o número final foi de
605 que receberam o benefício.
O benefício, concedido pelo juiz titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, Márcio Castro Brandão,
prevê regressão de regime e outras sanções para os internos que descumprirem o prazo.

Legislação

A Lei de Execuções Penais (LEP), de 11 de julho de 1984, trata do direito do reeducando (condenado e
internado) nas penitenciárias brasileiras e da sua reintegração à sociedade. Sobre a saída temporária de
apenados, o artigo 122 dispõe: “Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter
autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: Visita à
família; Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução; Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”.

Já o artigo 123 da mesma lei versa que “a autorização será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: Comportamento adequado; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena”.

Em parágrafo único, a LEP ressalta que ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução penal.
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José Joaquim vence eleição para o TRE-MA; Gladston Cutrim perde
por 1 voto

Publicado em 16 de outubro de 2019 por gilbertoleda

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) venceu hoje (16) eleição para membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).

Por 17 votos a 11, ele bateu a desembargadora Ângela Salazar, num resultado tido como surpreendente, já que
se esperava uma disputa mais acirrada. Apenas dois membros do TJ-MA, que estão viajando, não votaram.

Para o cargo de juiz do mesmo TRE-MA, venceu a disputa a juíza Lavínia Coelho, candidata do desembargador
Cleones Cunha.

Ela teve 14 votos, contra 12 do juiz Gladston Cutrim – filho do conselheiro do TCE Edmar Cutrim e apoiado pelo
desembargador Froz Sobrinho.

Houve ainda 1 voto ao juiz José Afonso e uma abstenção.

Como Gladston é mais velho que Lavínia, bastaria que um dos votos dela lhe fosse concedido para que ele fosse
eleito novo juiz eleitoral do TRE.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
16/10/2019 - BLOG GILBERTO LEDA 
NEUTRA
Dois são presos tentando dar golpe em Roberto Costa na AL 

Pag.: 29

Dois são presos tentando dar golpe em Roberto Costa na AL

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo com o
Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que responderia pela
Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que acionaram a
segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar. 

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.
Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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José Joaquim é eleito corregedor do Tribunal Regional Eleitoral

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, foi eleito, nesta
quarta-feira (16), corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA).

Ele venceu a disputa com a também desembargadora Angela Salazar. José Joaquim obteve 17 votos, contra 11
da sua concorrente.

Candidata do desembargador Cleones Cunha, a juíza Lavínia Coelho foi escolhida pela maioria para o cargo de
juíza substituta da Corte Eleitoral.

Ela obteve 14 votos contra 12 obtidos pelo juiz Gladston Cutrim, filho do conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, Edmar Cutrim.
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Homens são presos tentando extorquir deputado Roberto Costa

Nelson Gabriel e Adeildo Lima foram presos e autuados no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato.

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa.

De acordo com o Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão – De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme
versão contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele
em sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.
Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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Juiz José Gonçalo toma posse como membro efetivo do TRE/MA

O juiz José Gonçalo de Sousa Filho foi empossado nesta terça-feira, 15 de outubro, como membro efetivo,
categoria juiz de direito, da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Ele foi eleito no dia 18 de
setembro, na sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, na vaga aberta com o fim do
biênio do juiz Itaércio Paulino da Silva.

A solenidade foi presidida pelo desembargador Cleones Cunha e ocorreu no plenário Ernani Santos, sede do
Regional. Fotos dos eventos disponíveis no perfil @tremaranhao do instagram e em álbum do Flickr.

Durante a sessão solene, o magistrado foi conduzido à sala de sessões pelos membros Júlio César Lima Praseres
e Wellington Cláudio Pinho de Castro, onde prestou compromisso regimental e recebeu a medalha de Mérito
Eleitoral Ministro Arthur Quadros Collares Moreira, maior honraria da Justiça Eleitoral maranhense.

Coube ao membro Gustavo Vilas Boas saudar o juiz José Gonçalo afirmando que ele é um profundo merecedor
de todas as conquistas, entre elas, a de membro efetivo do TRE, enaltecendo a harmonia entre os membros da
Corte que são independentes ao mesmo tempo que harmônicos entre si. “Estamos a pouco menos de 1 ano das
eleições de 2020, que elegerão cerca de 57 mil vereadores e mais de 5 mil prefeitos nos 26 estados da
federação e Distrito Federal. Caberá ao nosso Regional aplicar algumas pontuais mudanças das regras
eleitorais, sem, contudo, se esquivar do bom e necessário combate às notícias falsas. Neste momento tão
importante de preservação da Justiça Eleitoral e da própria democracia, cumpre-me expressar, em nome de
toda a Corte Eleitoral do Maranhão, palavras de felicitações e de confiança no êxito de seu biênio”, registrou.

Em seguida, em seu discurso, Gonçalo ressaltou que a temporada na egrégia Corte Eleitoral servirá para, de
alguma forma, contribuir na transformação da qualidade de vida das pessoas.

“É bem verdade que aqui não irei desempenhar qualquer atividade executiva, mas é a partir daqui que podemos
contribuir para a transformação na vida de muitas pessoas, com a realização de pleitos limpos, indenes de
vícios e que expressem a vontade da maioria dos eleitores, ainda mais, no caso do pleito do ano vindouro,
quando serão eleitos prefeitos e vereadores, que são a base de nossa classe política, e onde tudo começa, pois é
nas administrações municipais que as ações transformadoras na vida da população se fazem mais presentes”,
afirmando ainda que jamais se afastará do profundo respeito aos preceitos fundamentais da Constituição
Federal e ao Estado Democrático de Direito na busca por um Brasil justo, solidário, fraterno e com mais
políticas eficazes de educação, sem desigualdades sociais e regionais.

Ao encerrar a solenidade, o desembargador Cleones Cunha, após dar as boas-vindas ao empossado, aproveitou
para destacar o trabalho de recadastramento biométrico dos eleitores que se encerra no Maranhão, por
completo, no dia 12 de dezembro. “Em 2020, nenhum eleitor do estado votará sem ser por identificação
biométrica, o que reforça a segurança do processo eleitoral”.
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Assembleia promulga lei que concede reajuste aos servidores do
Poder Judiciário

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) promulgou, na sessão desta terça-feira (15), a
Lei 11.119/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos, em
comissão e das funções gratificadas do quadro de pessoal do Judiciário maranhense.

O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou que a promulgação da lei foi fruto de muito
diálogo. Ele também registrou a presença dos servidores do Judiciário, que acompanharam a promulgação no
Plenário da Casa.

“Muito feliz em ter promulgado, hoje, a lei que concede o reajuste aos servidores do Poder Judiciário do
Maranhão. Foram muitos meses de diálogo até que pudéssemos chegar a esse ponto. Registro com alegria a
presença dos servidores, que vieram acompanhar a promulgação e desejo que esse aumento os ajude a
melhorar a sua qualidade de vida e estimule, ainda mais, nesse trabalho que é fundamental para a promoção da
Justiça no estado do Maranhão”, declarou Othelino.
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Disputa pela Corte Eleitoral

por Jorge Aragão

16 out 2019

O Tribunal de Justiça do Maranhão vai escolher hoje o novo membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na
vaga de desembargador. A disputa vai acontecer entre o presidente do tribunal, desembargador José Joaquim
Figueiredo, e a desembargadora Ângela Salazar. A vaga em questão é de Cleones Cunha, que deixará o tribunal
em maio do próximo ano, já que durante o seu biênio se afastou por seis meses nas eleições de 2018 devido a
candidatura a deputada estadual de sua cunhada, Daniella Tema.

Nos bastidores, o favoritismo é do presidente do TJ, que, se escolhido pela Corte, vai comandar o TRE nas
eleições de 2020. Isto porque José Joaquim já foi corregedor eleitoral nas eleições de 2002, mas declinou de ser
o presidente da Corte Eleitoral logo em seguida e agora trabalha para comandar. Para isso, pode até chamar
uma regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que prevê escolha de presidente e corregedor eleitorais.

Hoje, o TJ entra em sua primeira disputa considera de destaque neste segundo semestre. Além desta para a
vaga do TRE, terá a disputa pela presidência do Tribunal de Justiça, que promete ser acirrada novamente. José
Joaquim Figueiredo fica no comando do TJ até 20 de abril de 2020.

Estado Maior
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TRE-MA: José Joaquim e Lavínia Coelho são os vitoriosos no TJ

 

O Tribunal de Justiça, através dos votos dos desembargadores, escolheram nesta quarta-feira (16), dois novos
membros para a nova composição do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, no biênio 2020/2021.

O atual presidente do TJ, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, conseguiu vencer a desembargadora Angela
Salazar, por 17 votos contra 11, e, desta forma, será o novo desembargador do TRE-MA, em substituição a
Cleones Cunha, inclusive atual presidente da Corte Eleitoral, que deixará o cargo nos próximos meses.

Juiz – Também tivemos nesta manhã a definição no novo juiz indicado pelo Tribunal de Justiça para o TRE-MA.
Na oportunidade, disputaram a vaga os juízes Gladston Cutrim e Lavínia Coelho.

Por dois votos de diferença, levou a melhor a juíza Lavínia Coelho, que irá substituir o juiz Júlio César Praseres.
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Estelionatários foram presos após tentarem aplicar golpe em
deputado

por Jorge Aragão
15 out 2019

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo com o
Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que responderia pela
Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que acionaram a
segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.

Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista – De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do
Cohatrac, conforme versão contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma
corrida. Eu busquei ele em sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro,
que é a encomenda do padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá
e ele ficou me esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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Desembargador Joaquim Figueiredo é o mais votado para titular da
Corte Eleitoral do Maranhão
 

A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça

O desembargador Joaquim Figueiredo, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi eleito, nesta
quarta-feira (16), para a vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA), na Categoria
Desembargador, para o biênio 2020-2022.

A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do TJMA, após a comunicação oficial do atual presidente
da Corte Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, de que, no dia 16 de maio do próximo ano, ocorrerá o
encerramento do seu primeiro biênio como membro titular do TRE.

A eleição, com participação de 28 desembargadores, deu a vitória ao desembargador Joaquim Figueiredo, que
obteve 17 votos, contra 11 da desembargadora Angela Salazar, que também registrou candidatura.

O magistrado eleito agradeceu a Deus, a sua família, aos seus pares na Corte, entre eles a desembargadora
Angela, ressaltando a maneira como a magistrada tem se comportado, e a quem não considerou uma adversária.

"Foi uma disputa democrática e - saiba - que continuo tendo o mesmo carinho e o mesmo respeito - não só pela
senhora - pelos colegas que sufragaram seu nome. Que Deus abençoe a todos", resumiu o desembargador
Joaquim Figueiredo.

Pouco antes, a desembargadora também agradeceu aos colegas que votaram em seu nome e desejou ao
desembargador Joaquim Figueiredo muito sucesso à frente da vaga alcançada no TRE.

"Que Deus o abençoe nessa sua nova função, nessa sua nova missão no Tribunal Regional Eleitoral", desejou
Angela Salazar.

SEM VAIDADE - Antes da eleição, a desembargadora afirmou não ser de vaidade o seu projeto, mas uma
candidatura de representatividade à mulher magistrada, a seus pares e ao propósito que Deus colocou em seu
coração.

O desembargador Joaquim Figueiredo enalteceu o fato salutar de se viver numa democracia e haver uma
concorrência. Enfatizou também ser desprovido de vaidade e lembrou ter sido candidato à presidência do TJMA
a pedido dos seus pares na Corte.

"Entendo de que há necessidade, sim, premente, de que o bom trabalho, feito com respeito, com retidão, com
carinho - acima de tudo - com as pessoas, é que nos levam a, mais uma vez, pleitear esse respeito, essa
consideração dos meus eminentes pares", pontuou Joaquim Figueiredo.



VOTAÇÃO - O desembargador Bayma Araújo, decano do TJMA, foi quem apurou os votos dados pelos 28
magistrados presentes da Corte, acompanhado pelo desembargador José de Ribamar Castro.

Na contagem, Joaquim Figueiredo recebeu 17 votos, contra 11 destinados a Angela Salazar. O desembargador
foi declarado vencedor pelo vice-presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, que presidiu a mesa
durante a votação.

VAGA DE JUIZ TITULAR - Na mesma sessão plenária administrativa, a juíza auxiliar Lavínia Helena Macedo
Coelho, da Comarca da Ilha de São Luís, foi eleita para a vaga de Membro Titular da Corte Eleitoral, na
Categoria Juiz, com 14 votos.

A eleição decorre do comunicado do encerramento do 1º biênio do juiz Júlio César Lima Praseres, que
acontecerá no dia 18 de dezembro de 2019. Também concorreram à vaga os juízes auxiliares de São Luís,
Gladiston Luís Nascimento Cutrim e Mário Márcio de Almeida Sousa, além do juiz da 4ª Vara Cível de São Luís,
José Afonso Bezerra de Lima.
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Empresa deve indenizar passageira que sofreu queda ao descer de
ônibus
 

A empresa Rio Anil Transporte e Logística Ltda foi condenada a indenizar uma passageira que caiu ao descer de
ônibus coletivo pertencente à empresa. Conforme sentença proferida pela 8a Vara Cível de São Luís, a empresa
deverá pagar à autora, por danos materiais, o valor de R$ 1.437, 64 (hum mil, quatrocentos e trinta e sete reais
e sessenta e quatro centavos), e por danos morais a quantia de R$ 8 mil, acrescidos de correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da decisão. Na mesma sentença, a Nobre Seguradora do Brasil foi
condenada a ressarcir a empresa de transporte o valor da indenização a que foi condenada.

Na ação, a passageira narrou que em junho de 2012, por volta das seis horas da manhã quando se deslocava
para o seu trabalho na feira da Liberdade no interior do ônibus coletivo que fazia a linha Rodoviária-São
Francisco, sofreu um grave acidente, no momento da descida. Ela afirma que ao colocar o pé na escada da
porta lateral do veículo, acabou caindo, em razão da rampa ter quebrado. Narra que a escada da porta por onde
foi descer possui um mecanismo que a faz virar uma rampa para os passageiros cadeirantes, porém como
estava com defeito, ao colocar os pés a mesma cedeu bruscamente, causando o acidente.

A autora destaca na ação que sofreu lesões corporais graves, inclusive, fratura exposta no cotovelo direito,
precisando se submeter a cirurgia, permanecendo internada durante 08 dias, no Hospital Centro Médico, bem
como precisou passar por 100 sessões de fisioterapia e, ainda, se afastar de suas atividade normais pelo prazo
90 dias. Esclarece que a parte ré somente custeou as despesas hospitalares no Centro Médico, mas se recusou
a arcar com as demais despesas decorrentes do acidente, bem como a indenizá-la pelos demais danos sofridos.
Em contestação, a empresa de transporte denunciou a Nobre Seguradora do Brasil, e sustentou que a culpa
teria sido exclusiva da vítima, vez que esta não se cercou dos cuidados necessários ao descer do coletivo. A
audiência de conciliação entre as partes terminou sem acordo.

SEGURADORA – Em sua defesa, a Nobre Seguradora ressaltou que, de fato, firmou com a Rio Anil contrato de
seguro de responsabilidade civil, vigente à época do sinistro. O referido seguro incluiu o pagamento de danos
materiais, morais e corporais causados aos passageiros usuários dos coletivos segurados, cujo envolvido no
acidente estava incluso. Quanto ao caso em questão, afirmou que já arcou com os danos materiais no valor de
R$ 4.153,26 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), para o tratamento hospitalar da
autora. Argumentou, ainda, a inexistência de danos morais, por não ter cometido qualquer ato ilícito,
requerendo a improcedência dos pedidos iniciais da mulher.

“Há de se ressaltar que o caso deve ser tutelado à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de
relação eminentemente consumerista, uma vez que as partes se qualificam como prestador e consumidor de
serviços (…) No caso em questão, restou comprovado que a autora sofreu uma queda ao tentar descer do ônibus
coletivo, de propriedade da ré e segurado pela denunciada, que lhe causou lesões corporais graves, bem como
outros prejuízos, em razão de falha no equipamento que possibilita que a escada se transforme em rampa para
os passageiros cadeirantes (…) E na presente demanda, melhor sorte assistiu à autora, uma vez que conseguiu
comprovar o fato constitutivo do direito pleiteado, qual seja o acidente e as lesões decorrentes da falha no
equipamento da ré”, fundamenta a sentença.



E continua: “Somado a isto, a própria seguradora afirma que já arcou com os custos para tratamento da autora
junto ao Hospital Centro Médico, reconhecendo, portanto, a sua responsabilização pelos danos causados àquela.
Sobre o dano material, como a ré denunciada comprova e a própria requerente afirma, em sua inicial, que elas
já arcaram com os custos hospitalares, entendo que a ré deve ser compelida ao ressarcimento dos valores
despendidos pela autora (…) Por outro lado, no que se refere ao pedido de danos morais, há de se esclarecer
que para a sua configuração é necessário a demonstração de que o acidente afetou a honorabilidade, o ânimo
psíquico, moral e intelectual, ou ofensa e descaso à honra, privacidade, intimidade, imagem, nome ou o próprio
corpo físico da demandante, o que restou configurado neste caso, pois com a queda a autora sofreu lesões
graves, como fratura exposta em seu cotovelo direito, inclusive, sendo submetida a cirurgia e tratamento
ortopédico, tendo que se afastar de suas atividades normais pelo prazo de 90 dias, conforme laudo
apresentado”.
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PIRÂMIDE FINANCEIRA! Abdon Murad Jr. cara a cara com PH na
Justiça

O médico médico Abdon Murad Júnior, apontado como chefe de uma gigantesca pirâmide financeira, vai ficar
cara a cara com Pedro Henrique Souza de Sampaio, também apontado como criador de outra pirâmide em São
Luís-MA.

Ambos serão ouvidos numa oitiva que foi marcada para o dia 29 de outubro deste ano, às 16 horas na sala da
Corregedoria-Geral da Justiça no Fórum Desembargador Sarney Costa, na capital.

A oitiva será conduzida pelo corregedor-geral do Tribunal de Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, ou pelo
juiz auxiliar da Corregedoria, Raimundo Moraes Bogéa.

Dono da Abdon Murad Júnior Participações e Empreendimentos Imbobiliários, o médico responde processo
criminal por estelionato na 3ª Vara Criminal. Além disso, Abdon responde a diversos processos por pessoas que
foram lesadas com a promessa de que ganhariam grandes vantagens financeiras.

Da mesma forma é Pedro Henrique, dono da PH Participações. Ele também é acusado de enganar várias
pessoas com a promessa de dobrar o dinheiro das vítimas. O projeto milagroso de PH tinha ganhos na ordem de
50 a 100% ao mês.

O caso vendo sendo investigado pela Delegacia de Defraudações.

Ao que parece, o cerco vem se fechando para Abdon Murad Júnior e Pedro Henrique Souza de Sampaio.
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José Joaquim quebra tradições e atropela duas mulheres nas
eleições do TJ e TRE

O presidente do Tribunal de Justiça (TJ), José Joaquim Figueiredo dos Anjos, se tornou um verdadeiro rolo
compressor do judiciário maranhense.

Joaquim quebrou as tradições de duas cortes e passou por cima de duas mulheres nas eleições do Tribunal de
Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral.

Na primeira, o magistrado atropelou a desembargadora Nelma Sarney e a derrotou por 16 votos a 10 no TJ.
Hoje, dia 16, José Joaquim passou por cima da desembargadora Ângela Salazar, vencendo a eleição por 17 votos
a 11 na Justiça Eleitoral.

Um dia antes da eleição do TRE, Ângela Salazar disse em entrevista que esperava na eleição desta quarta-feira
um a”cordo de cavalheiros”, em que o desembargador fosse abdicar da candidatura, já que assumiu o cargo do
Tribunal de Justiça e que por isso teria que se isentar de concorrer para que outros desembargadores pudessem
se viabilizar como candidatos à vaga da Corte Eleitoral.
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Homens são presos tentando extorquir deputado Roberto Costa

Publicado em 16 de outubro de 2019

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa.

De acordo com o Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão – De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme
versão contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele
em sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.
Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delegado Márcio Dominice.

Do Glaucio Ericeira
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O golpe contra Roberto Costa e a ação do Gabinete Militar da
Assembleia

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo com o
Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que responderia pela
Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que acionaram a
segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel.

“O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em sua residência. Quando chegou à Assembleia,
ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do padre, dizendo que não poderia entrar porque não
estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento
à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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José Joaquim vai para o TRE-MA - José Joaquim vai para o TRE-MA
 

O desembargador Joaquim Figueiredo, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi eleito, nesta
quarta-feira (16), para a vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA), na Categoria
Desembargador, para o biênio 2020-2022.

A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do TJMA, após a comunicação oficial do atual presidente
da Corte Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, de que, no dia 16 de maio do próximo ano, ocorrerá o
encerramento do seu primeiro biênio como membro titular do TRE.

A eleição, com participação de 28 desembargadores, deu a vitória ao desembargador Joaquim Figueiredo, que
obteve 17 votos, contra 11 da desembargadora Ângela Salazar, que também registrou candidatura. O resultado
surpreendeu.

José Joaquim estará em posição privilegiada no comando do processo eleitoral do ano que vem, seja como
presidente ou corregedor eleitoral, já que os dois desembargadores da corte eleitoral ocupam os principais
cargos. (Blog do Clodoaldo Correa)
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Juízes devem verificar má-fé com duplicidade de ações contra a
Fazenda Pública, recomenda TJ/MA

 

A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão recomendou a todos os juízes do Estado que realizem a
verificação, por meio de consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), da eventual ocorrência de
duplicidade nas ações de cumprimento de sentenças proferidas em ação coletiva e ajuizamento de ação
individual anterior, contra o Estado do Maranhão, que objetivam obter o pagamento dobrado de diferenças
salariais às mesmas pessoas.

PUBLICIDADE
A Recomendação foi feita pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, em 14 de
outubro, após a constatação de possível uso de má-fé pelas partes processuais, com o ingresso de ações em
duplicidade contra a Fazenda Pública (poder público estadual e municipal) detectado pela juíza Ana Maria
Almeida Vieira, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública.

A juíza informou à Corregedoria o ajuizamento, na 6ª Vara da Fazenda Pública, de ação de cumprimento de
sentença que estaria reproduzindo ação idêntica já proposta na 1ª Vara da Fazenda Pública, pelas mesmas
partes, com a mesma causa e pedido, em situação de litispendência, com a possibilidade de se caracterizar
como manobra para burlar o princípio do juiz natural, conduta passível de aplicação da penalidade prevista no
artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.

Ao constatar a duplicidade, a juíza extinguiu a ação com base no artigo 485, V do Código de Processo Civil,
aplicando a sanção da litigância de má-fé. Segundo a juíza informou, “vem identificando a prática rotineira de
alguns advogados de ajuizarem várias ações contra entes públicos em nome do mesmo autor, mesma causa de
pedir e mesmo pedido, inclusive a maioria cumprimentos de sentença, que caso não sejam pesquisados por este
Juízo ensejará no recebimento do mesmo crédito de verba pública (RPV ou Precatório), mais de uma vez pelo
autor, pois nem todas as Varas da Fazenda estabeleceram essa rotina de consultar no PJE os processos antes do
despacho inicial, a fim de evitar essas fraudes”.

A recomendação do corregedor foi fundamentada em parecer técnico do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas – NUMOPEDE, órgão responsável por monitorar as demandas dirigidas aos serviços judiciários,
notariais e de registro, identificando possíveis demandas fraudulentas e outros eventos atentatórios à dignidade
da Justiça. O núcleo, criado em 2017, é presidido pelo corregedor e composto por seis juízes de Direito.

No parecer, de 7 de outubro, o juiz Holídice Cantanhede Barros ressaltou o prejuízo à jurisdição com a
reprodução de ações idênticas, “notadamente quando a parte e seus advogados omitem tais fatos, o que resulta
em ineficiência e desperdício de recursos materiais e humanos na tramitação dessas ações”.

O juiz sugeriu oficiar à OAB, para conhecimento e providências que entender convenientes, solicitando ainda
que sejam os advogados orientados a evitarem o ajuizamento de ações em duplicidade, notadamente nos casos
de pedido de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, para obtenção do pagamento de diferenças



salariais
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Assembleia Legislativa promulga lei que concede
reajuste aos servidores do Poder Judiciário

16/10/2019 12:25:00

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) promulgou, na sessão desta terça-feira (15), a
Lei 11.119/2019, de autoria do Poder Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos, em
comissão e das funções gratificadas do quadro de pessoal do Judiciário maranhense.

O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou que a promulgação da lei foi fruto de muito
diálogo. Ele também registrou a presença dos servidores do Judiciário, que acompanharam a promulgação no
Plenário da Casa.

"Muito feliz em ter promulgado, hoje, a lei que concede o reajuste aos servidores do Poder Judiciário do
Maranhão. Foram muitos meses de diálogo até que pudéssemos chegar a esse ponto. Registro com alegria a
presença dos servidores, que vieram acompanhar a promulgação e desejo que esse aumento os ajude a
melhorar a sua qualidade de vida e estimule, ainda mais, nesse trabalho que é fundamental para a promoção da
Justiça no estado do Maranhão", declarou Othelino.

 

O post Assembleia Legislativa promulga lei que concede reajuste aos servidores do Poder Judiciário apareceu
primeiro em Neto Cruz.

http://netocruz.blog.br/2019/10/16/assembleia-legislativa-promulga-lei-que-concede-reajuste-aos-servidores-do-poder-judiciario/
http://netocruz.blog.br
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Homens são presos tentando aplicar golpe em deputado dentro da
Assembleia

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo com o
Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que responderia pela
Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que acionaram a
segurança da Casa.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.

Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar. 

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
Enviar por e-mail
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Operação de combate ao tráfico de drogas e armas cumpre 64
mandados no MA

A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (DELEPAT) da
Superintendência Regional do Maranhão, deflagrou na manhã desta terça-feira (15), nas cidades de, São Luís,
Imperatriz e Codó a “Operação Intramuros”. As incursões visam reprimir organização criminosa especializada
em tráfico de drogas e armas no Maranhão.

Foram cumpridos 32 Mandados de Prisão Preventiva e 32 Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pelo juiz
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1.ª Vara Criminal de São Luís, com apoio de 150 policiais federais
das Superintendências Regionais do Goiás, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande Norte, Paraíba e Amapá visando
colher provas da materialidade delitiva.

As investigações foram iniciadas após trabalhos de inteligências da Polícia Federal, que identificaram a atuação
de facções criminosas no Estado do Maranhão. Observou-se que o grupo criminoso é dividido de forma
estruturada e piramidal e possui um setor responsável por planejar e realizar tráficos de drogas, armas e outros
crimes no Estado.

Durante a investigação, identificou-se as principais lideranças da organização criminosa no Maranhão e em
outros Estados. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e
organização criminosa. A Operação foi denominada “Intramuros” em razão da constatação algumas lideranças
comandarem as práticas de criminosas do interior dos presídios.
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Zé Inácio tentará reformar decisão do TJ que extinguiu feriado do
Dia da Consciência Negra

NOTA
Eu, Deputado Zé Inácio (PT), venho a público esclarecer sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão
que julgou procedente, na data de 09/10/2019, uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela
Federação do Comércio (Fecomércio), Federação das Indústrias (Fiema) e Associação Comercial do Maranhão
(ACM), questionando a validade da Lei Estadual nº 10.747/2017, de minha autoria, que instituiu o Dia da
Consciência Negra (20 de novembro) como feriado estadual.
Cabe esclarecer que no Dia 20 de Novembro de 1695 tombou o maior Líder Negro do Brasil, Zumbi dos
Palmares, um grande exemplo de bravura, dignidade e combatividade. Lutou o tempo todo contra a exploração,
a opressão e o regime escravagista. Desde 2003, o dia 20 de novembro ficou conhecido como o Dia da
Consciência Negra no Brasil. A data comemorativa foi estabelecida pela Lei nº 10.639/2003, quando foi
instituído nas escolas do país o ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira”.
Reconhecer o dia 20 de novembro como feriado Estadual é uma justa homenagem à luta de Zumbi dos Palmares,
dos Quilombos e de todo o Povo Negro, que luta por dignidade e liberdade.
O cerne da Lei Estadual nº 10.747/2017 é celebrar valores históricos e culturais entendidos como relevantes
pelo Parlamento Estadual. A importância histórica e cultural da data é celebrada como feriado, por exemplo,
nos Estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, e em inúmeros Municípios do
País, a exemplo de São Paulo. Isso demonstra que a Constituição Federal não foi violada na edição da Lei.
A edição da Lei Estadual n° 10.747 pelo Estado do Maranhão tem por fundamentos tanto o art. 24, VII quanto o
art. 25, §1° da CF/88, que conferem aos estados membros competência concorrente para legislar sobre matéria
afeta à proteção do seu patrimônio histórico e cultural. Logo, não se vislumbra qualquer usurpação de
competência privativa da União pelo Estado do Maranhão, uma vez que a presente Lei não trata sobre Direito
do Trabalho.
Em razão do exposto, o nosso mandato buscará junto à Assembleia Legislativa do Maranhão, à Procuradoria
Geral do Estado (PGE-MA) e ao Partido dos Trabalhadores (nos termos do art. 92 da Constituição Estadual) os
meios necessários para obter a reforma da decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão nas Cortes Superiores.
 
São Luis, 10 de outubro de 2019.
 
 Zé Inácio
Deputado Estadual – PT
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Desembargador Joaquim Figueiredo é o mais votado para titular da
Corte Eleitoral do Maranhão

“Que Deus o abençoe nessa sua nova função, nessa sua nova missão no Tribunal Regional Eleitoral”, desejou
Angela Salazar.

O desembargador Joaquim Figueiredo, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi eleito, nesta
quarta-feira (16), para a vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA), na Categoria
Desembargador, para o biênio 2020-2022.
A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do TJMA, após a comunicação oficial do atual presidente
da Corte Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, de que, no dia 16 de maio do próximo ano, ocorrerá o
encerramento do seu primeiro biênio como membro titular do TRE.

A eleição, com participação de 28 desembargadores, deu a vitória ao desembargador Joaquim Figueiredo, que
obteve 17 votos, contra 11 da desembargadora Angela Salazar, que também registrou candidatura.

O magistrado eleito agradeceu a Deus, a sua família, aos seus pares na Corte, entre eles a desembargadora
Angela, ressaltando a maneira como a magistrada tem se comportado, e a quem não considerou uma adversária.

“Foi uma disputa democrática e – saiba – que continuo tendo o mesmo carinho e o mesmo respeito – não só pela
senhora – pelos colegas que sufragaram seu nome. Que Deus abençoe a todos”, resumiu o desembargador
Joaquim Figueiredo.

Desembargador Joaquim Figueiredo é o mais votado para titular da Corte Eleitoral do Maranhão-priscila petrus
A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do Tribunal de Justiça (Foto: Ribamar Pinheiro)
Pouco antes, a desembargadora também agradeceu aos colegas que votaram em seu nome e desejou ao
desembargador Joaquim Figueiredo muito sucesso à frente da vaga alcançada no TRE.

“Que Deus o abençoe nessa sua nova função, nessa sua nova missão no Tribunal Regional Eleitoral”, desejou
Angela Salazar.

SEM VAIDADE – Antes da eleição, a desembargadora afirmou não ser de vaidade o seu projeto, mas uma
candidatura de representatividade à mulher magistrada, a seus pares e ao propósito que Deus colocou em seu
coração.

O desembargador Joaquim Figueiredo enalteceu o fato salutar de se viver numa democracia e haver uma
concorrência. Enfatizou também ser desprovido de vaidade e lembrou ter sido candidato à presidência do TJMA
a pedido dos seus pares na Corte.

“Entendo de que há necessidade, sim, premente, de que o bom trabalho, feito com respeito, com retidão, com
carinho – acima de tudo – com as pessoas, é que nos levam a, mais uma vez, pleitear esse respeito, essa
consideração dos meus eminentes pares”, pontuou Joaquim Figueiredo.



VOTAÇÃO – O desembargador Bayma Araújo, decano do TJMA, foi quem apurou os votos dados pelos 28
magistrados presentes da Corte, acompanhado pelo desembargador José de Ribamar Castro.

Na contagem, Joaquim Figueiredo recebeu 17 votos, contra 11 destinados a Angela Salazar. O desembargador
foi declarado vencedor pelo vice-presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, que presidiu a mesa
durante a votação.

VAGA DE JUIZ TITULAR – Na mesma sessão plenária administrativa, a juíza auxiliar Lavínia Helena Macedo
Coelho, da Comarca da Ilha de São Luís, foi eleita para a vaga de Membro Titular da Corte Eleitoral, na
Categoria Juiz, com 14 votos.

A eleição decorre do comunicado do encerramento do 1º biênio do juiz Júlio César Lima Praseres, que
acontecerá no dia 18 de dezembro de 2019. Também concorreram à vaga os juízes auxiliares de São Luís,
Gladiston Luís Nascimento Cutrim e Mário Márcio de Almeida Sousa, além do juiz da 4ª Vara Cível de São Luís,
José Afonso Bezerra de Lima.

Comunicação Social do TJMA
asscom@tjma.jus.br
(98) 3198.437
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Justiça determina despejo da Prefeitura de Bacabal de imóvel
ocupado por UBS. Prazo é de 30 dias, sob pena de desocupação à
força
 

Se as finanças pessoais do prefeito Edvan Brandão de Farias vão de vento em popa, o mesmo não podemos
dizer de quem ainda se atreve a fazer qualquer tipo de negócio com a administração pública municipal. Com
exceção dos "fabricantes de notas" que também se locupletam da roubalheira desenfreada que é patente, muita
gente tem contabilizado prejuízos ao deixar de receber da Prefeitura de Bacabal o que lhe é devido.

A situação não é de agora. Em inúmeras oportunidades já foi denunciada na imprensa local.

Dentre alguns casos podemos destacar o calote que muitos proprietários de imóveis alugados para o município
têm sido vítimas. Para espanto geral, como se isso não bastasse, a Secretaria Municipal de Finanças se deu ao
luxo de locar dois prédios para a mesma finalidade, sendo que um, na avenida Barão do Rio Branco (onde
funcionou a Associação Comercial de Bacabal), permanecia fechado enquanto a pasta continuava ocupando o
imóvel da rua Dias Carneiro, que, aliás, estava com dois meses de aluguel atrasados.

A mudança só começou a ser efetivada após o Blog do Sérgio Matias tornar público.

Secretaria de Finanças de Bacabal desperdiça dinheiro público com aluguel de prédio fechado

Anterior a isso e pelo mesmo motivo, a Secretaria Municipal de Assistência Social que tem a primeira-dama
como titular, foi convidada a desocupar o imóvel localizado na rua Cleomenes Falcão, em frente ao antigo Clube
Recreativo Icaraí.

A mesma sorte não teve o proprietário do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Centro, na rua
Rui Barbosa. Ele teve que recorrer à Justiça para reaver o bem e receber os aluguéis em atraso que já somam
R$8.958,75.

A dívida motivou a "Ação de Despejo com Cobrança de Aluguel e Acessórios", onde o proprietário solicitou a
devolução do imóvel e reparos no mesmo, bem como a quitação de dívidas junto ao SAAE.

Citada, a Prefeitura de Bacabal deixou de se manifestar.

Em sua decisão o Juiz de Direito João Paulo Mello, da 2ª Vara Cível da Comarca de Bacabal, pontuou: que a
Administração Pública, ao celebrar contrato de locação, submete-se às normas de direito privado, devendo
responder pelos aluguéis até a efetiva entrega das chaves, nos termos do artigo 56, parágrafo único, da Lei n.
8.245/91.



Da análise dos autos, infere-se que os documentos acostados pelo autor são suficientes para evidenciar os
débitos pertinentes ao imóvel e que deveriam ter sido pagos pela locatária na vigência do contrato de locação.

Com efeito, nos autos estão acostados o contrato de locação (ID's 14328040, 14328087, 14328133 e 14328173),
demonstrativo de débito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE (ID 14327961) e notificação
extrajudicial de denúncia vazia (ID14327895).

Conforme a última avença, o valor mensal do aluguel era de R$952,27.

Do cotejo de tais documentos, tem-se que os valores devidos e não pagos são aqueles indicados na petição
inicial.

À luz desses dados, não sobejam dúvidas acerca da obrigação da parte ré em arcar com tais débitos previstos
contratualmente, até porque quedou-se em apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito
alegado pelo autor.

Despejo

Ainda em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, a Justiça decretou a rescisão do
contrato, com determinação de despejo e condenação do município ao pagamento dos aluguéis vencidos até a
efetiva desocupação.

Com esse entendimento e convencimento, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a)
determinar o despejo do réu no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação coercitiva, com sua entrega de
acordo com o estado de conservação inicial, observado o desgaste natural do bem, e declarar rescindido o
contrato de locação celebrado entre as partes; b) condenar o Município ao pagamento dos aluguéis e acessórios
(SAAE) devidos desde 01/2018 até a efetiva desocupação do imóvel, cujo valor será apurado em liquidação de
sentença, acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos termos do art. 2º, I, e art. 3º, I, do
Provimento n. 09/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, ambos a contar da citação; c) condenar,
finalmente, o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do patrono da autora,
cujo percentual, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC, será fixado quando liquidado o julgado.

Máxima Regina e Ana Carolina Alves Guimarães atuaram como advogadas do proprietário do imóvel.
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Presos dois homens tentando aplicar golpe em deputado dentro da
Assembleia

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos homens envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro
das dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De acordo
com o Gabinete Militar da Assembleia, um dos homens estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa.
Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Assembleia. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa,
Adeildo Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do
parlamentar”, esclareceu o militar.
Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.
Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no Bairro
do Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.
Versão do moto-taxista
De acordo com o delegado, o Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou na Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não podia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me esperando
fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.
Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou pelo padre.
“Dessa vez eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.
“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois
estelionatos em concurso material”, afirmou o delgado Márcio Dominice.
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José Joaquim e Ângela Salazar disputam vaga do TJ no TRE-MA

MARANHÃO – O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, e a desembargadora Ângela Salazar enfrentam-se amanhã (16) em eleição para a escolha
do membro da Corte no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).

Quem vencer, fica com a vaga aberta em virtude de fim do biênio do desembargador Cleones Cunha, atual
comandante de Justiça Eleitoral do Maranhão. Segundo apurou o Blog do Gilberto Léda, o resultado do pleito
desta quarta-feira é uma incógnita e o vendedor terá pequena margem de votos sobre seu oponente.

Juiz

Além desta votação, atenções voltadas para a escolha do substituto do juiz Júlio César Praseres, que também
ocorre hoje. Estão na briga os juízes Gladiston Cutrim – filho do conselheiro do TCE Edmar Cutrim e apoiado
pelo desembargador Froz Sobrinho; e Lavínia Coelho, candidata do desembargador Cleones Cunha.

Presidência

Os resultados dessas duas eleições podem dar muitas pistas de como os desembargadores do TJMA devem se
posicionar em outra eleição importante. Daqui a dois meses eles se reunirão para escolher o seu novo
presidente. Nelma Sarney já está com candidatura lançada, mas, por ora, sem oponente.

Recentemente, o corregedor-geral de Justiça do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho, desistiu de
entrar na disputa
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Polícia Federal realiza operação em três cidades do Maranhão

A Policia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Delepat) da
Superintendência Regional do Maranhão, deflagrou na manhã desta terça-feira (15), nas cidades de São Luís,
Imperatriz e Codó a Operação “Intramuros” com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada
em tráfico de drogas e armas no estado do Maranhão.

Foram cumpridos 32 Mandados de Prisão Preventiva e 32 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as ordens
judiciais sido determinadas pelo juiz Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1ª Vara Criminal de São Luís,
com apoio de 150 policiais federais das Superintendências Regionais do Goiás, Distrito Federal, Bahia, Rio
Grande Norte, Paraíba e Amapá visando colher provas da materialidade delitiva.

As investigações foram iniciadas após trabalhos de inteligências da Polícia Federal, que identificaram a atuação
de facções criminosas no Estado do Maranhão. Observou-se que o grupo criminoso é dividido de forma
estruturada e piramidal e possui um setor responsável por planejar e realizar tráficos de drogas, armas e outros
crimes no Estado.

Durante a investigação, identificou-se as principais lideranças da organização criminosa no Maranhão e em
outros Estados.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização
criminosa, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, artigos 14 e 16 da Lei n° 10.826/03 e o Artigo 2º da Lei nº
12.850/2013.

A Operação foi denominada “Intramuros” em razão da constatação algumas lideranças comandarem as práticas
de criminosas do interior dos presídios.
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Pedida suspensão de aumento abusivo de água em Matões

Por Isaías Rocha Última atualização 11/10/2019, às 12:45

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu junto a Justiça a suspensão do aumento das tarifas de água e
esgoto em Matões, a 464 km de São Luís. O pedido foi formulado em Ação Civil Pública (ACP), ajuizada pela
titular da Promotoria de Matões, Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira.

Na Ação, o órgão ministerial solicita também que sejam suspensos os efeitos do Decreto Municipal nº 18/2017,
que amparou a majoração dos preços pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), bem como a proibição
de novas cobranças com base na referida lei.

Ao final do processo, a Promotoria de Justiça de Matões pede a nulidade do Decreto Municipal nº 18/2017,
assim como de todas as faturas emitidas com os aumentos abusivos autorizados por esse instrumento legal,
além da devolução dos valores eventualmente pagos em excesso pelos consumidores.

OUÇA A REPORTAGEM

Conforme consta na ACP, a partir de reclamações de consumidores de Matões sobre aumentos abusivos nas
tarifas de água e esgoto, em 2017, foi iniciado o procedimento administrativo pelo Ministério Público.

De acordo com o parecer técnico do Núcleo de Assessoria Técnica Regional do Ministério Público, enquanto a
variação acumulada do IGP-M, entre 2014 e 2016, chegou a 22,18%, em algumas faixas de consumo as tarifas
de água subiram mais de 100%. No caso da categoria residencial, por exemplo, cuja faixa de consumo varia de
11 a 20m³, o aumento atingiu 147,50%

A promotora de justiça Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira argumenta que, após a entrada em vigor da
Lei Federal nº 11.445/07, os aumentos tarifários somente podem ser realizados com definição de agência
regulatória própria do Município de Matões, ou de órgão similar do Estado do Maranhão.

O RNM entrou em contato com a Prefeitura de Matões e aguarda um posicionamento sobre o assunto.
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Polícia prende homens suspeitos de tentar aplicar golpe em
deputado maranhense

Um dos envolvidos foi detido dentro das dependências da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Dois homens foram presos, na tarde da terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado Roberto
Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa.

De acordo com o Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da Casa. Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia,
o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a
moto que ficou no estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo
comparsa, Adeildo Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do
parlamentar”, esclareceu o militar. Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São
Luís, foi preso na Central de Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

VERSÃO DO MOTOTAXISTA

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não passei pelo padre. Disse
que eu era secretário do padre”, assinalou.
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Vice-governador prestigia posse do novo juiz da Corte Eleitoral do
Maranhão

15/10/201918H 34

O vice-governador Carlos Brandão participou na tarde desta terça-feira (15) da sessão solene de posse do juiz
José Gonçalo de Sousa Filho como membro efetivo na corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
(TRE/MA).

O magistrado assume na categoria juiz de Direito e ocupará a vaga aberta com o fim do biênio do juiz Itaércio
Paulino da Silva.

A solenidade foi presidida pelo desembargador e presidente do TRE/MA, Cleones Cunha, e foi realizada no
auditório Ernani Santos, na sede do Tribunal, em São Luís.

Para o vice-governador Carlos Brandão, o currículo e o perfil do juiz José Gonçalo o credenciam para exercer a
nova função.

“É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Conheço a sua história como juiz idôneo, correto e fiz questão
de vir prestigiar. Eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho na Justiça Eleitoral, assim como vem fazendo
ao longo de sua trajetória como juiz”, avaliou o vice-governador.

Na ocasião, o novo membro foi condecorado com a Medalha do Mérito Eleitoral Ministro Arthur Quadros
Collares Moreira, maior honraria da Justiça Eleitoral maranhense.

“A cada dois anos nós temos uma nova composição do Tribunal Regional Eleitoral. Hoje é um momento de festa
para dar as boas-vindas ao doutor Gonçalo, que passa a ser membro deste tribunal”, enfatizou o desembargador
Cleones Cunha.

Posse do juiz de Direito José Gonçalo de Sousa Filho (Foto: Nael Reis)

Juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís e ex-juiz-auxiliar no TRE/MA, José Gonçalo de Sousa Filho vai
compor a corte eleitoral até 2021. O magistrado agradeceu pela confiança dos desembargadores e disse que
pretende somar com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Corte.

“A partir de agora passo a compor o Tribunal Eleitoral e espero prestar um bom trabalho para a nossa
sociedade”, afirmou o juiz José Gonçalo.

Composição do tribunal



A Corte Eleitoral do Maranhão é composta por sete membros: dois juízes dentre os desembargadores do
Tribunal de Justiça, dois juízes de Direito, um juiz Federal e dois juízes dentre seis advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça.
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IMPERATRIZ: Operação Intramuros da PF desarticula organização
criminosa comandada de dentro de presídios
 

A Policia Federal deflagrou nesta terça, 15, nas cidades de Imperatriz, São Luís, Imperatriz e Codó, a Operação
Intramuros, com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas no
estado do Maranhão.

Cerca de 150 policiais federais deram cumprimento a 32 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de
busca e apreensão, todas expedidas pela 1.ª Vara Criminal de São Luís.

As investigações identificaram a atuação de facções criminosas no Estado do Maranhão. O grupo criminoso era
dividido de forma estruturada e piramidal e possuía um setor responsável por planejar e realizar tráficos de
drogas, armas e outros crimes no estado. Foram identificadas também as principais lideranças da organização
criminosa no Maranhão e em outros estados.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização
criminosa, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, artigos 14 e 16 da Lei n° 10.826/03 e o Artigo 2º da Lei nº
12.850/2013.

A operação foi denominada Intramuros em razão da constatação algumas lideranças comandarem as práticas de
criminosas do interior dos presídios.
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Polícia Federal cumpre mais de 60 mandados em operação no
Maranhão

"Operação Intramuros" foi deflagrada nesta terça-feira para combater tráfico de drogas e armas no Maranhão.
Policiais cumpriram mandados em São Luís, Imperatriz e Codó.
Por G1 Maranhão — São Luís, MA

15/10/2019 10h08  Atualizado há 21 horas

A Polícia Federal deflagrou a "Operação Intramuros" na manhã desta terça-feira (15) para cumprir 32
mandados de prisão e outros 32 de busca e apreensão em São Luís, Imperatriz e Codó. O objetivo é desarticular
um grupo criminoso com atuação no Maranhão no tráfico de drogas e armas, além de outros crimes
relacionados as atividades criminosas do grupo.

Segundo a investigação da PF, as lideranças estão estão em presídios, mas conseguiam participar ativamente
dos crimes, por isso, o nome da operação ser "Intramuros". O saldo da operação vai ser apresentado em coletiva
de imprensa, ainda pela manhã, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, na Avenida Daniel de
La Touche, em São Luís.

As ordens judiciais cumpridas na operação foram expedidas pelo juiz Ronaldo Maciel, titular da 1.ª Vara
Criminal de São Luís. Os policiais federais do Maranhão contaram com o apoio de 150 agentes de Goiás,
Distrito Federal, Bahia, Rio Grande Norte, Paraíba e Amapá.

Segundo a Polícia Federal, "os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de
armas e organização criminosa".

Polícia Federal em combate a tráfico de armas e drogas no Maranhão — Foto: Divulgação / Polícia Federal
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Saída Temporária do Dia das Crianças: 28 apenados não cumpriram
o prazo de retorno

A Justiça prevê pena de regressão de regime para quem não cumpriu prazo de retorno.
IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DA SEAP

SÃO LUÍS - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, nesta quarta-feira (16), que
dos 605 internos que realmente foram beneficiados pelo Poder Judiciário com a saída temporária do ‘Dia das
Crianças', 28 apenados não retornaram até a data limite que foi terça-feira (15).

Inicialmente foi divulgado pela 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís que o número de
apenados beneficiados com a saída temporária do "Dias das Crianças" seria de 864, mas o número final foi de
605 que receberam o benefício.

O benefício, concedido pelo juiz titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, Márcio Castro Brandão,
prevê regressão de regime e outras sanções para os internos que descumprirem o prazo.

Legislação

A Lei de Execuções Penais (LEP), de 11 de julho de 1984, trata do direito do reeducando (condenado e
internado) nas penitenciárias brasileiras e da sua reintegração à sociedade. Sobre a saída temporária de
apenados, o artigo 122 dispõe: “Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter
autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: Visita à
família; Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução; Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”.

Já o artigo 123 da mesma lei versa que “a autorização será concedida por ato motivado do juiz responsável pela
execução penal, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos: Comportamento adequado; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena”.

Em parágrafo único, a LEP ressalta que ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução penal.
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Disputa pela Corte Eleitoral

16/10/2019

O Tribunal de Justiça do Maranhão vai escolher hoje o novo membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na
vaga de desembargador. A disputa vai acontecer entre o presidente do tribunal, desembargador José Joaquim
Figueiredo, e a desembargadora Ângela Salazar. A vaga em questão é de Cleones Cunha, que deixará o tribunal
em maio do próximo ano, já que durante o seu biênio se afastou por seis meses nas eleições de 2018 devido a
candidatura a deputada estadual de sua cunhada, Daniella Tema.
Nos bastidores, o favoritismo é do presidente do TJ, que, se escolhido pela Corte, vai comandar o TRE nas
eleições de 2020. Isto porque José Joaquim já foi corregedor eleitoral nas eleições de 2002, mas declinou de ser
o presidente da Corte Eleitoral logo em seguida e agora trabalha para comandar. Para isso, pode até chamar
uma regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que prevê escolha de presidente e corregedor eleitorais.
Hoje, o TJ entra em sua primeira disputa considera de destaque neste segundo semestre. Além desta para a
vaga do TRE, terá a disputa pela presidência do Tribunal de Justiça, que promete ser acirrada novamente.
José Joaquim Figueiredo fica no comando do TJ até 20 de abril de 2020.

Posse
Ainda sobre o TRE, ontem o juiz José Gonçalo Filho tomou posse na Corte Eleitoral do Maranhão na vaga de juiz
estadual.
O magistrado, que é irmão do prefeito de Santa Rita, Hildo Gonçalo, teve sua posse prestigiada por nomes
importantes do Judiciário maranhense como o do presidente do TJ, José Joaquim Figueiredo.
Gonçalo Filho não será a única novidade do TRE em 2019. A vaga do juiz Júlio Prazeres será aberta em
dezembro e um novo membro já deverá ter sido escolhido para a Corte Eleitoral do Maranhão.
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Desembargador José Joaquim Figueiredo é eleito como novo
membro do TRE

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão foi eleito por 17 votos contra 11 de sua adversária,
desembargadora Ângela Salazar

CARLA LIMA/EDITORA DE POLÍTICA

16/10/2019 às 10h19

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão escolheu nesta quarta-feira, 16, o novo membro do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão para o biênio 2020/2021. Estavam na disputa os desembargadores José
Joaquim Figueiredo - atual presidente do TJ - e Ângela Salazar.

Por 17 votos contra 11, o escolhido foi o José Joaquim.

Ele vai assumir na Corte Eleitoral em maio de 2020, data em que termina o biênio do desembargador Cleones
Cunha, atual presidente da Corte Eleitoral do Maranhão.

A previsão é de que José Joaquim assuma a presidência do TRE já que, em 2002, foi corregedor e
vice-presidente do tribunal.
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Intramuros: PF realiza operação em São Luís, Imperatriz e Codó

A Operação foi denominada “INTRAMUROS” em razão da constatação algumas lideranças comandarem as
práticas de criminosas do interior dos presídios.

Fonte: Polícia Federal no Maranhão
Data de publicação: 15/10/2019

A Policia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT da
Superintendência Regional do Maranhão, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro de 2019, nas
cidades de, São Luís/MA, Imperatriz/MA e Codó/MA a Operação “INTRAMUROS” com a finalidade de reprimir
organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas no estado do Maranhão.

Foram cumpridos 32 Mandados de Prisão Preventiva e 32 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as ordens
judiciais sido determinadas pelo excelentíssimo Dr. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1.ª Vara
Criminal de São Luís/MA, com apoio de 150 policiais federais das Superintendências Regionais do Goiás,
Distrito Federal, Bahia, Rio Grande Norte, Paraíba e Amapá visando colher provas da materialidade delitiva.

As investigações foram iniciadas após trabalhos de inteligências da Polícia Federal, que identificaram a atuação
de facções criminosas no Estado do Maranhão. Observou-se que o grupo criminoso é dividido de forma
estruturada e piramidal e possui um setor responsável por planejar e realizar tráficos de
drogas, armas e outros crimes no Estado.

Durante a investigação, identificou-se as principais lideranças da organização criminosa no Maranhão e em
outros Estados.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização
criminosa, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, artigos 14 e 16 da Lei n° 10.826/03 e o Artigo 2º da Lei nº
12.850/2013.

A Operação foi denominada “INTRAMUROS” em razão da constatação algumas lideranças comandarem as
práticas de criminosas do interior dos presídios.
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Operação de combate ao tráfico de drogas e armas cumpre 64
mandados no MA

Publicado em 15, de outubro 2019 às 10:07 por Fernanda Fernandes

A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (DELEPAT) da
Superintendência Regional do Maranhão, deflagrou na manhã desta terça-feira (15), nas cidades de, São Luís,
Imperatriz e Codó a “Operação Intramuros”. As incursões visam reprimir organização criminosa especializada
em tráfico de drogas e armas no Maranhão.

Foram cumpridos 32 Mandados de Prisão Preventiva e 32 Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pelo juiz
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1.ª Vara Criminal de São Luís, com apoio de 150 policiais federais
das Superintendências Regionais do Goiás, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande Norte, Paraíba e Amapá visando
colher provas da materialidade delitiva.

As investigações foram iniciadas após trabalhos de inteligências da Polícia Federal, que identificaram a atuação
de facções criminosas no Estado do Maranhão. Observou-se que o grupo criminoso é dividido de forma
estruturada e piramidal e possui um setor responsável por planejar e realizar tráficos de
drogas, armas e outros crimes no Estado.

Durante a investigação, identificou-se as principais lideranças da organização criminosa no Maranhão e em
outros Estados. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e
organização criminosa. A Operação foi denominada “Intramuros” em razão da constatação algumas lideranças
comandarem as práticas de criminosas do interior dos presídios.
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Polícia Federal cumpre 64 mandados no Maranhão

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização
criminosa.

15 de Outubro de 2019
Na manhã desta terça-feira, 15, a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o
Patrimônio (DELEPAT) da Superintendência Regional do Maranhão, deflagrou a “Operação Intramuros” nas
cidades de, São Luís, Imperatriz e Codó.

O objetivo é desarticular uma organização criminosa com atuação no estado do Maranhão no tráfico de drogas
e armas, além de outros crimes.

Foram cumpridos 32 Mandados de Prisão Preventiva e 32 Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pelo juiz
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1.ª Vara Criminal de São Luís. A operação contou também com o
apoio de 150 policiais federais das Superintendências Regionais do Goiás, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande
Norte, Paraíba e Amapá visando colher provas da materialidade delitiva.

As investigações foram iniciadas após trabalhos de inteligências da Polícia Federal, que identificaram a atuação
de facções criminosas no Estado do Maranhão. A polícia constatou que o grupo criminoso é dividido de forma
estruturada e possui um setor responsável por planejar e realizar tráficos de drogas, armas e outros crimes no
estado.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização
criminosa. A Operação foi denominada “Intramuros”, tendo em vista que algumas lideranças mesmo estando
presídios, conseguem participar ativamente dos crimes.
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Presos dois homens tentando aplicar golpe em deputado dentro da
Assembleia

Dois homens foram presos, na tarde nesta terça-feira (15), por tentativa de estelionato contra o deputado
Roberto Costa (MDB). Um dos envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, foi detido dentro das
dependências da Assembleia Legislativa, e o outro, Adeildo Lima dos Santos, fora das instalações da Casa. De
acordo com o Gabinete Militar da Alema, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que
responderia pela Paróquia do Cohatrac, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar, que
acionaram a segurança da instituição.

Segundo o major Jocenildo Silva de Sousa, do Gabinete Militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da
Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzindo a moto que ficou no
estacionamento da Alema. “Segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa, Adeildo
Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar”,
esclareceu o militar.

Adeildo Lima dos Santos, morador do Coqueiro, também zona rural de São Luís, foi preso na Central de
Abastecimento (Ceasa), quando tentava fugir ao ver a chegada da viatura militar.

Os dois homens foram detidos e conduzidos pela Polícia Militar para a 4ª Delegacia da Polícia Civil, no bairro do
Vinhais, onde prestaram depoimento. Segundo o delegado Márcio Fábio Dominice, os dois teriam tentado
aplicar o mesmo golpe em um magistrado, recentemente, no Fórum de São Luís.

Versão do mototaxista

De acordo com o delegado, Adeildo é que se passava pelo padre da Paróquia do Cohatrac, conforme versão
contada na delegacia pelo Nelson Gabriel. “O Adeildo me chamou para fazer uma corrida. Eu busquei ele em
sua residência. Quando chegou à Assembleia, ele pediu para eu pegar esse dinheiro, que é a encomenda do
padre, dizendo que não poderia entrar porque não estava vestido com calça. Aí eu fui lá e ele ficou me
esperando fora”, contou o mototaxista, em seu depoimento à polícia.

Adeildo Lima confessou que tinha tentado obter dinheiro em nome do padre, mas que não se passou por ele.
“Dessa vez, eu errei. Eu pedi para ele pegar um dinheiro em nome do padre, mas não me passei pelo padre.
Disse que eu era secretário do padre”, disse.

“Eles serão autuados, aqui no 4º DP do Vinhais, por tentativa de estelionato. Posteriormente, vamos contatar
com o delegado do 9º DP e fazer a conexão com as investigações para que eles respondam pelos dois supostos
estelionatos em concurso material”, afirmou o delegado Márcio Dominice.


