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Justiça mantém condenação do ex-prefeito Biné Figueiredo por improbidade

Eliane e Biné Figueiredo foram acusados de improbidade

Sentença que condenou o ex-prefeito de Codó, Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, além da a Fundação
Projeto Comunitário Alimentar e outras três pessoas foi mantida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A acusação aponta atos de improbidade administrativa, que consistiram em desvios de
medicamentos, carteiras escolares e merenda escolar pertencentes ao município.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), por intermédio da Promotoria de
Justiça de Codó, e apontou que, no dia 26 de maio de 2009, um caminhão da Líder Agropecuária, foi abordado
por policiais militares, no entroncamento das rodovias MA-026 e BR-316.

Foram encontrados no baú do veículo carteiras escolares, merenda escolar e medicamentos, todos do município,
conforme termo de encaminhamento de mercadorias apreendidas. O caminhão estaria acompanhado por um
veículo que conduzia Eliane Costa Carneiro Figueiredo, ex-primeira dama e companheira do ex-prefeito. O
motorista, que no dia prestava serviços para a empresa Cosama, teria afirmado ter trabalhado como motorista
na Secretaria de Esportes da prefeitura, quando era administrada pelo ex-prefeito. O MPMA disse ter verificado
que tanto a Cosama quanto a Líder eram empresas do Grupo Figueiredo, de propriedade de Benedito
Figueiredo.

Segundo a ação, o motorista, após ter se recusado a abrir o compartimento de carga, teria fugido do local,
levando as chaves. O delegado regional e o comandante da PM teriam, então, decidido remover o caminhão
para o posto fiscal, por meio de ligação direta.

Antes disso, porém, Flora Maria Oliveira Reis teria comparecido ao local com as chaves, afirmando que a carga
consistia em carteiras pertencentes à Fundação Alimentar, apresentando nota fiscal emitida por uma empresa
de móveis.

Sentença

Após a recuperação da carga e o trâmite judicial do processo, Benedito Francisco da Silveira Figueiredo e
Eliane Costa Carneiro Figueiredo foram condenados, cada um, a oito anos de suspensão dos direitos políticos e
proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo; Flora Maria Oliveira Reis e Eudix Tereza
Carneiro da Silva receberam a mesma condenação, só que por 5 anos, período igual ao que a Fundação
Alimentar foi proibida de contratar com o Poder Público.

Os envolvidos recorreram ao TJMA, alegando cerceamento (impedimento) de defesa, falta de descrição
adequada das condutas atribuídas a eles e sustentaram que a decisão foi totalmente equivocada e afastada das
provas nos autos.

O desembargador Marcelino Everton, relator do processo, disse que o despacho que determinou a expedição
das cartas precatórias (pedido que um juiz envia a outro de outra comarca).foi devidamente publicado, assim



como descritas, adequadamente, as condutas imputadas a cada um dos envolvidos, citando jurisprudências do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do TJMA.

O magistrado entendeu que os elementos que constam no processo comprovam a existência de atos de
improbidade, com depoimentos de testemunhas e prova material (auto de apreensão).
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Tyrone Silva é o plantonista do TJMA

O desembargador Tyrone José Silva é o plantonista de 2º Grau da Justiça estadual desta sexta-feira (16) até
domingo (19), para recebimento de demandas
urgentes, nas esferas Cível e Criminal, incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas
cautelares (por motivo de grave risco à vida e à
saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.
O número do telefone celular disponibilizado para o plantão judicial de 2ª Instância é o (98) 98815-8344. Os
servidores plantonistas são Silvio Roberto Pereira

Soares e Roberto M. Carvalho. Antes de dirigir-se ao local de atendimento, é necessário entrar em contato com
os servidores plantonistas, que – além das
providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação – são os responsáveis pelo
processamento e encaminhamento das ações ao
desembargador de plantão.
No período de 20 a 26 de fevereiro– no horário de 18h às 8h do dia seguinte – o desembargador Tyrone José
Silva responderá pelo plantão judicial de 2ª
Instância, auxiliado pelas servidoras Thaís Ramos e Beth Anne Bonifacio.
A escala de plantão dos desembargadores, servidores e o×ciais de justiça plantonistas do Tribunal de Justiça do
Maranhão está disponível no site
www.tjma.jus.br, no link “Plantão Judiciário”.
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Juiz Marcelo Oka entra em exercício na Comarca
da Ilha de São Luís

A Comarca da Ilha de São Luís recebeu, nessa quinta-feira 16, o reforço de mais um juiz auxiliar de entrância
final. Marcelo Elias Matos e Oka, da comarca de Colinas, foi promovido por merecimento. O magistrado
compareceu à Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) e, na presença da corregedora da Justiça, desembargadora
Anildes Cruz, assinou o termo de exercício.

A corregedora, por meio de portaria, designou o magistrado para integrar a Comissão Sentenciante Itinerante
(CSI). "Contamos com o empenho de Vossa Excelência para ampliar e fortalecer o trabalho da Comissão
Sentenciante Itinerante, que apresenta bons resultados onde atua", enfatizou Anildes Cruz.

Com 16 anos de magistratura, Marcelo Oka percorreu as comarcas de Cedral, Barão de Grajaú e Colinas.
"Estamos à disposição da Corregedoria para dar suporte e contribuir com o trabalho da Comissão Sentenciante
Itinerante", manifestou o juiz.

A servidora Aureana Martins leu o termo de exercício durante a solenidade, que foi acompanhada pelo
desembargador aposentado Raimundo Cutrim; e pelos juízes Mário Márcio de Almeida Souza, titular da 1ª Vara
Cível de Imperatriz; Márcia Chaves (coordenadora dos Juizados Especiais) e; Gladiston Cutrim (Planejamento
Estratégico da CGJ).
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Em pronunciamento vereador Cássio manifesta
solidariedade a juíza Josane Braga

 

Durante o grande expediente da sessão parlamentar desta quinta-feira, 17, realizada na Câmara Municipal de
Coroatá, o vereador Cássio Reis (PSDB) destacou o grandioso trabalho realizado pela juíza da Comarca de
Coroatá Josane Farias Braga, especialmente a forma com que conduziu os processos eleitorais nos últimos
anos e declarou sua solidariedade a magistrada em repúdio as calúnias e ataques manifestados contra ela
através de blogs alinhado ao grupo Sarney-Murad.

O vereador classificou a informações divulgadas amplamente a pedido do esposo da ex-prefeita de Coroatá,
Ricardo Murad, como um desrespeito e uma espécie vingança, pois o mesmo alimenta meia dúzia de aliados
com esperança de que poderá anular a eleição municipal que concedeu por vontade popular a vitória ao
prefeito Luís Filho.

"E quem estar por trás de tudo isso? Ricardo Murad, que por onde passou deixou rastros de
corrupção e que hoje é investigado inclusive pela Polícia Federal que já como chefe de uma quadrilha,
mas não se trata de uma quadrilha de festa junina, trata-se de uma quadrilha de bandidos da pior
espécie: ladrões de dinheiro público", destacou o parlamentar durante o seu discurso.

E o vereador não parou por aí: "Quanto maior o tamanho, maior a covardia, enquanto a sua esposa se
encontrava à frente da Prefeitura de Coroatá ele não teve a coragem de mandar divulgar tais
informações, mas como hoje os dois se encontram desempregados começou a praticar aquilo que ele
mais se especializou em fazer: perseguir e denegrir a imagem de pessoas íntegras, corretas na
tentativa de macular a imagem do Poder Judiciário".
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Tribunal de Justiça mantém condenação de ex-prefeito Biné Figueiredo

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença do Juízo da Comarca de Codó,
que condenou a Fundação Projeto Comunitário Alimentar e quatro pessoas, entre elas o ex-prefeito Benedito
Francisco da Silveira Figueiredo, por atos de improbidade administrativa, que consistiram em desvios de
medicamentos, carteiras escolares e merenda escolar pertencentes ao município.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), por intermédio da Promotoria de
Justiça de Codó. Sustentou que, no dia 26 de maio de 2009, um caminhão da Líder Agropecuária, acompanhado
por um veículo que conduzia Eliane Costa Carneiro Figueiredo, ex-primeira dama e companheira do ex-prefeito,
foi abordado por policiais militares, no entrocamento das rodovias MA-026 e BR-316.

Acrescentou que o motorista, que no dia prestava serviços para a empresa Cosama, afirmou ter trabalhado
como motorista na Secretaria de Esportes da prefeitura, quando era administrada pelo ex-prefeito. O MPMA
disse ter verificado que tanto a Cosama quanto a Líder eram empresas do Grupo Figueiredo, de propriedade de
Benedito Figueiredo.

Segundo a ação, o motorista, após ter se recusado a abrir o compartimento de carga, teria fugido do local,
levando as chaves. O delegado regional e o comandante da PM teriam, então, decidido remover o caminhão
para o posto fiscal, por meio de ligação direta.

Antes disso, porém, Flora Maria Oliveira Reis teria comparecido ao local com as chaves, afirmando que a carga
consistia em carteiras pertencentes à Fundação Alimentar, apresentando nota fiscal emitida por uma empresa
de móveis.

Narra a ação que, após a abertura do baú do veículo pelos fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz), foram
encontradas carteiras escolares, merenda escolar e medicamentos, todos do município, conforme termo de
encaminhamento de mercadorias apreendidas.

O desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito, juiz-substituto de 2º Grau, José Jorge Figueiredo dos
Anjos, também votaram pelo desprovimento do recurso dos apelantes, de acordo com parecer do Ministério
Público.

Blog do Neto Ferreira
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JUSTIÇA MANTÉM CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO DE CODÓ, BINÉ FIGUEIREDO
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) manteve
sentença do Juízo da Comarca de
Codó, que condenou a Fundação
Projeto Comunitário Alimentar e quatro
pessoas, entre elas o exprefeito
Benedito Francisco da Silveira
Figueiredo, por atos de improbidade
administrativa, que consistiram em
desvios de medicamentos, carteiras
escolares e merenda escolar
pertencentes ao município.
A ação civil pública foi proposta pelo
Ministério Público do Maranhão
(MPMA), por intermédio da Promotoria
de Justiça de Codó. Sustentou que, no
dia 26 de maio de 2009, um caminhão
da Líder Agropecuária, acompanhado
por um veículo que conduzia Eliane
Costa Carneiro Figueiredo, exprimeira dama e companheira do exprefeito, foi
abordado por policiais militares, no entrocamento das rodovias MA026 e BR316.
Acrescentou que o motorista, que no dia prestava serviços para a empresa Cosama,
afirmou ter trabalhado como motorista na Secretaria de Esportes da prefeitura, quando
era administrada pelo exprefeito. O MPMA disse ter verificado que tanto a Cosama
quanto a Líder eram empresas do Grupo Figueiredo, de propriedade de Benedito
Figueiredo.
Segundo a ação, o motorista, após ter se recusado a abrir o compartimento de carga,
teria fugido do local, levando as chaves. O delegado regional e o comandante da PM
teriam, então, decidido remover o caminhão para o posto fiscal, por meio de ligação
direta.
Antes disso, porém, Flora Maria Oliveira Reis teria comparecido ao local com as
chaves, afirmando que a carga consistia em carteiras pertencentes à Fundação
Alimentar, apresentando nota fiscal emitida por uma empresa de móveis.
Narra a ação que, após a abertura do baú do veículo pelos fiscais da Secretaria da
Fazenda (Sefaz), foram encontradas carteiras escolares, merenda escolar e
medicamentos, todos do município, conforme termo de encaminhamento de
mercadorias apreendidas.
O desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito, juizsubstituto de 2º Grau,
Início Sobre Leandro de Sá
Pesquisar
Publicidade!
17/02/2017 JUSTIÇA MANTÉM CONDENAÇÃO DO EXPREFEITO DE CODÓ, BINÉ FIGUEIREDO
http://www.blogdodesa.com.br/x/justicamantemcondenacaodoexprefeitodecodobinefigueiredo/ 2/4
Categoria: Geral
José Jorge Figueiredo dos Anjos, também votaram pelo desprovimento do recurso
dos apelantes, de acordo com parecer do Ministério Público.
Fonte: Neto Ferreira
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Justiça maranhense lidera julgamento de ações
penais dos tribunais de médio porte

Foto Reprodução: TJMA

A Justiça de 1º grau do Maranhão ficou em primeiro lugar no ranking dos Tribunais de Justiça de médio porte
no cumprimento das metas de persecução penal de ações penais em tramitação nas comarcas. O Conselho
Nacional de Justiça divulgou (CNJ), nesta quinta-feira (16) os primeiros resultados do cumprimento das Metas
de Persecução Penal da Estratégia de Justiça e Segurança Pública do Poder Judiciário Nacional (ENASP) de
2017.

A magistratura maranhense liderou, com 7,5%, o ranking do percentual de cumprimento das metas de
persecução penal de ações penais em tramitação nas dez cortes de Justiça do grupo de médio porte, formado
pelos estados de Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso, Pará, Bahia, Goiás,
Maranhão e Distrito Federal.

Do total de 1.194 ações penais em tramitação nesses tribunais, os juízes maranhenses julgaram 202. Com esse
percentual, o Maranhão alcançou o dobro do percentual nacional, de 3.7%. No ranking nacional, ficou em
terceiro lugar, abaixo dos estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte.

Esse resultado corresponde ao desempenho dos juízes de direito no cumprimento das metas ENASP 2017, que
incluem os índices da persecução penal de ações penais em tramitação, suspensas e do Mês Nacional do
Tribunal do Júri. Os processos incluem crimes contra a pessoa e contra a vida, previstos no Código Penal.

Em São Luís, a 2ª Vara do Tribunal do Júri e a 3ª Vara do Tribunal do Júri lideraram o ranking no número de
julgamentos: 16 e 13 julgados, respectivamente. No interior, a 2ª Vara de Caxias e Vara única de Cururupu,
com 11 e 10 julgados.

Segundo o coordenador das metas ENASP da Corregedoria Geral da Justiça, juiz Gladiston Cutrim, essa posição
de liderança obtida pela Justiça maranhense resulta, principalmente, do compromisso assumido pelos
magistrados do primeiro grau na execução das metas de desempenho traçadas pelo Conselho Nacional de
Justiça, que têm o acompanhamento e o suporte da Corregedoria Geral da Justiça.

Durante o Mês Nacional do Júri, realizado anualmente em novembro, são realizados mutirões de julgamento,
utilizando os processos referentes às metas ENASP, com preferência para julgamento dos crimes dolosos contra
a vida.

As Metas ENASP para o Judiciário nacional foram definidas pelo Comitê Gestor Nacional e pelos gestores dos
tribunais de Justiça em março de 2016. As estatísticas são colhidas nos meses de outubro, novembro e
dezembro.



O post Justiça maranhense lidera julgamento de ações penais dos tribunais de médio porte apareceu primeiro
em Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/02/justica-maranhense-lidera-julgamento-de-acoes-penais-dos-tribunais-de-medio-porte/
http://www.ma10.com.br/minard
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Governador e magistrados entregam prêmios aos alunos finalistas do Concurso Escolas Sustentáveis

Com a intenção de estimular a produção textual dos alunos da rede pública de ensino e debater a
sustentabilidade socioambiental, o Concurso Escolas Sustentáveis, realizado pelo Governo do Estado e pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), foi muito além da proposta inicial. A cerimônia de premiação ocorreu
na tarde desta quinta-feira (16), no Fórum Desembargador Sarney Costa, com a presença do governador Flávio
Dino, reunindo os ganhadores do concurso. O clima foi de euforia, recaindo sobre os alunos o sentimento de
incentivo à produção textual e literária, e também no sentimento de colaboração com a comunidade em que
estão inseridos e com o mundo.

O governador Flávio Dino destacou que o Concurso se fez importante pelo desafio da escrita, pelo
aprimoramento do processo educacional em cada escola, mas, acima de tudo, por essa dimensão concretamente
transformadora com a temática da proteção ambiental. Para além dos premiados, o governador ainda
parabenizou todos os que participaram do Concurso.

“Se faz mudanças profundas com obras e investimentos, com concreto, com cimentos, com atitudes, com
limpeza dos rios, lagos e cuidando das praias, mas se faz mudanças, sobretudo, no longo curso do tempo,
transformando consciências. E uma iniciativa desse caráter educativo, em parceria com o Poder Judiciário e
com a Secretaria de Educação mobilizando as escolas, professores e alunos, representa essa ideia, que são as
estratégias para conseguir que haja mais reflexão sobre temas de grande importância sobre a questão
ambiental, e com isso haja um engajamento transformador na realidade de cada município e cada escola”,
defendeu o governador Flávio Dino.

A parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Vara de Interesses Difusos e Coletivos do
Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha, resultou na premiação de 33 participantes: 11 alunos, 11
coordenadores de projetos e 11 gestores escolares de 18 escolas em 12 Unidades Regionais de Educação
(URE’s). Foram disputadas duas modalidades: projeto e produção textual envolvendo as categorias poema –
para alunos do Ensino Fundamental; e texto dissertativo-argumentativo – para alunos do Ensino Médio.

O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, esteve na cerimônia de premiação e
defendeu a necessidade de eventos como este para entender o papel não punitivo, mas educativo da Justiça. “É
a consciência de que não são apenas as sentenças judiciais que resolvem os problemas do meio ambiente. A
mudança mesmo só vamos ter se as pessoas se conscientizarem de que cada um de nós tem a sua contribuição
a dar para que nós tenhamos um meio ambiente equilibrado. E esse exemplo é o que esse alunos, professores e
gestores da educação estão nos dando hoje”, apontou o juiz.

Premiados

A Comissão Julgadora Estadual do Concurso Escola Sustentáveis selecionou 11 projetos e 11 textos finalistas,
sendo dois na categoria poema e nove na categoria texto dissertativo-argumentativo, contemplando escolas das
redes municipal e estadual. No total, foram distribuídos R$ 38,5 mil em prêmios: R$ 2 mil para cada gestor da
escola onde o projeto foi desenvolvido, R$ 1 mil para o professor/coordenador de cada projeto e R$ 500,00 para
cada estudante autor de textos vencedores do concurso.



A estudante da rede estadual de ensino de Santa Helena, Vanessa de Jesus, recebeu prêmio pelo texto que fez e
acredita que foi um passo importante rumo a um futuro diferente do que antes almejava. “Serve de incentivo,
porque com esses textos aguça nossa vontade de querer aprender cada vez mais e de querer produzir e de
querer descobrir um mundo em forma de texto, de desvendar as palavras, e é muito bom para nossa
comunidade, porque a gente se via sem perspectiva e agora queremos e devemos batalhar por algo melhor”,
alertou a aluna.

Já o professor de ensino médio de Chapadinha, Jânio Rocha, acredita no papel transformador na vida dos alunos.
“O projeto estimula o protagonismo desses jovens, eles se sentem mais ativos na participação das decisões da
escola, principalmente com temas sociais. Tratamos sobre a sustentabilidade socioambiental e isso trouxe uma
boa visão de participação sobre esses jovens que não vão para escola apenas para ter conhecimento teórico,
mas para exercer a cidadania na prática”, destacou o professor.
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Lei que autorizava contratação temporária em Tuntum é declarada parcialmente inconstitucional

O Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) declarou a inconstitucionalidade do inciso III
(inconstitucionalidade parcial), e a integralidade dos dispositivos constantes dos incisos V, VI e IX, todas do art.
2° da Lei N° 839/2015, do município de Tuntum, que tratava da contratação por prazo determinado de pessoas
e serviços para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Ministério Público Estadual (MPMA) ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a Lei N°
839/2015 representaria burla ao princípio do concurso público, por conter várias hipóteses de contratação que
não atenderiam ao preceito constitucional (Art. XIX da Constituição Estadual). Em março de 2016, o Pleno já
havia concedido em parte a medida cautelar, suspendendo a eficácia das disposições contidas nos incisos V, VI
e IX da Lei.

O relator, desembargador Paulo Velten Pereira, ressaltou a obrigatoriedade de concurso público para
investidura em cargos e empregos públicos, enquanto princípio concretizador dos princípios da igualdade,
impessoalidade, moralidade e eficiência, salvo nas situações excepcionais previstas na Constituição, como a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ele entendeu que a Lei do município de Tuntum se enquadraria na aplicação da orientação do Supremo
Tribunal Federal (STF), que definiu a contratação temporária somente se: existir previsão legal dos casos; a
contratação se der por prazo determinado; tenha como função atender a necessidade temporária, devidamente
justificada; e a necessidade temporária seja de excepcional interesse público.

O desembargador destacou que a contratação temporária não pode abranger serviços permanentes que estão a
cargo do Estado, nem aqueles de realização previsível, para os quais a Administração deve alocar, de forma
planejada e racional, os cargos públicos suficientes, a serem providos por concurso.

“Em relação às hipóteses contidas nos incisos V, VI e IX da Lei municipal, a generalidade das previsões legais,
sem especificação das situações emergenciais que autorizariam o Poder Público a contratar os servidores ali
mencionados, configura, ao meu sentir, manifesta afronta ao art. 19, IX, da CE”, avaliou.
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Lei que autorizava contratação temporária em Tuntum é declarada
parcialmente inconstitucional

 

 
  
 

O Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) declarou a
inconstitucionalidade do inciso III (inconstitucionalidade parcial), e a
integralidade dos dispositivos constantes dos incisos V, VI e IX, todas
do art. 2° da Lei N° 839/2015, do município de Tuntum, que tratava da
contratação por prazo determinado de pessoas e serviços para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público.
 

O Ministério Público Estadual (MPMA) ajuizou a ação direta de
inconstitucionalidade, alegando que a Lei N° 839/2015 representaria
burla ao princípio do concurso público, por conter várias hipóteses de
contratação que não atenderiam ao preceito constitucional (Art. XIX da
Constituição Estadual). Em março de 2016, o Pleno já havia concedido
em parte a medida cautelar, suspendendo a eficácia das disposições
contidas nos incisos V, VI e IX da Lei.
 

O relator, desembargador Paulo Velten Pereira, ressaltou a
obrigatoriedade de concurso público para investidura em cargos e
empregos públicos, enquanto princípio concretizador dos princípios da
igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência, salvo nas
situações excepcionais previstas na Constituição, como a contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
 

Ele entendeu que a Lei do município de Tuntum se enquadraria na
aplicação da orientação do Supremo Tribunal Federal (STF), que
definiu a contratação temporária somente se: existir previsão legal dos
casos; a contratação se der por prazo determinado; tenha como função
atender a necessidade temporária, devidamente justificada; e a
necessidade temporária seja de excepcional interesse público.
 

O desembargador destacou que a contratação temporária não pode
abranger serviços permanentes que estão a cargo do Estado, nem
aqueles de realização previsível, para os quais a Administração deve



alocar, de forma planejada e racional, os cargos públicos suficientes, a
serem providos por concurso.
 

“Em relação às hipóteses contidas nos incisos V, VI e IX da Lei
municipal, a generalidade das previsões legais, sem especificação das
situações emergenciais que autorizariam o Poder Público a contratar
os servidores ali mencionados, configura, ao meu senti
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O desembargador Jaime Ferreira de Araujo – que se envolveu em uma polêmica discussão com o casal Vinicius
Martins/Ravian Garrido, em uma clínica do Medical Jaracaty (reveja) – disse hoje (17), em nota encaminhada ao
Blog do Gilberto Léda, que foi chamado de "velho" pelos dois companheiros antes de revidar e chamá-los de
"moleques".

O magistrado nega que tenha discutido com um zelador do estabelecimento e acrescenta que sua esposa,
Milena, apresentou-se para ser a primeira atendia por ter entrado antes na clínica, não tendo retirado senha
porque passava mal.

Foi a partir daí, segundo Ferreira, que se iniciou a discussão.

Veja abaixo o relato completo do desembargador.

http://gilbertoleda.com.br/2017/02/14/video-desembargador-agride-casal-homoafetivo-em-sao-luis/
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BOMBA! MAGISTRADAS AMEAÇAM BLOGUEIRO QUE DENUNCIOU JUÍZA QUE RECEBEU DINHEIRO
PÚBLICO DE PREFEITURA!
Juízas ameaçam quem falar da magistrada Josane Araújo Farias Braga

O editor do Blog do Luis Pablo tem sofrido ameaças desde quando revelou a denúncia contra a juíza de
Coroatá-MA, Josane Araújo Farias Braga, que recebeu dinheiro público da Prefeitura de Peritoró-MA em sua
conta pessoal.

Os ataques que partiram de pessoas por meio de Facebook e do WhatsApp (reveja aqui), agora está vindo dos
próprios magistrados. E o que é pior: publicamente.

Em sua página no Instagram, a juíza Mirella Freitas, da Comarca de Itapecuru, postou uma foto com a
magistrada Josane Araújo e várias juízas, na sala da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA).
Observe que na hashtag (palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha #), a magistrada escreve
em tom de ameaça: “mexeu com uma mexeu com todas”.

A hashtag é direcionada a quem denunciou a juíza de Coroatá, que irá responder ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) como recebeu recurso do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) em sua conta corrente.
O Blog segue publicando tudo relacionado a este caso, sem temer qualquer tipo de amea
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João Alberto e Roberto Costa sofrem nova derrota no TJ e
Desembargador determina data da eleição para presidência
da Câmara
Publicada em 16/02/2017 às 21:37:05

O senador João Alberto e o deputado Roberto Costa perderam mais uma batalha no
Judiciário maranhense na guerra que travam pela presidência da Câmara de Bacabal. Foi
no aguardo desta decisão que o grupo decidiu não liberar o vereador eleito Joãozinho do
Algodãozinho para ser empossado no início desta semana (releia). 

Na tarde de hoje o desembargador Marcelo Carvalho proferiu decisão negando os pedidos
feitos em Agravo de Instrumento 6.395/2017, em que os vereadores do grupo de João
Alberto pediam a suspensão dos efeitos da decisão do juiz Marcelo Moreira (releia) 

No dia 7 de fevereiro o juiz sentenciou que o presidente em exercício, vereador Irmão Leal
(o mais idoso dentre os vereadores) tinha o prazo de até 15 dias para dar posse ao
vereador João da Cruz Rodrigues, o Joãozinho do Algodãozinho. Se isso não acontecesse,
Irmão Leal pagaria multa de 1 mil reais por cada dia de não cumprimento. Outra decisão
do juiz Marcelo Moreira foi a de que a eleição da Mesa Diretora, simulada depois que
Irmão Leal terminou a sessão na sexta-feira (3) e presidida pelo vereador Serafim Reis
(PMDB), não valeu.

“Decisão Surpresa”

A essa decisão, o grupo do senador João Alberto tachou de “decisão surpresa” e pediram a
concessão da antecipação da tutela recursal "suspendendo-se liminarmente os efeitos da
decisão agravada e de todos os atos praticados em sua decorrência, até o trânsito em
julgado da decisão final a ser proferida pelo colegiado, reconhecendo-se a validade da
eleição dos Agravantes para a Mesa Diretora da Câmara, sendo permitido aos eleitos
adentrar nas dependências reservadas aos membros da Mesa Diretora e exercerem todas
as atribuições, poderes e competências inerentes aos respectivos cargos, inclusive junto a
outras instituições, públicas ou privadas, reconhecendo-se igualmente a validade da posse
do vereador João da Cruz Rodrigues"

Advogados não constestaram relatório dos Oficiais de Justiça

O desembargador Marcelo sentenciou que o juiz Marcelo Moreira agiu corretamente,
baseado no relatório dos Oficiais de Justiça nomeados como observadores da sessão da
Câmara e produziram um relato circunstanciado do episódio.

“A exposição fática dos Oficiais de Justiça não foi impugnada no presente recurso, tornando,
a priori, os fatos incontroversos, inclusive o relato sobre a eleição realizada pelos
agravantes quando já encerrada a sessão pelo Presidente designado pela decisão judicial
para comandar os trabalhos”, esclareceu Marcelo Carvalho, para fundamentar que não
houve “decisão surpresa” por parte do juiz de Bacabal e nem infração ao Código de

http://louremar.com.br/?page=ler&amp;id=1912
http://louremar.com.br/index.php?page=ler&amp;id=1900


Processo Civil como argumentaram os vereadores no agravo.

 

Mais informação http://www.louremar.com.br/?page=ler&id=1915 
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MAIS BOMBA! Juízas se reúnem na Associação
dos Magistrados e ameaçam: "mexeu com uma
mexeu com todas"
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Juízas ameaçam quem falar da magistrada Josane Araújo Farias Braga

O editor do Blog do Luis Pablo tem sofrido ameaças desde quando revelou a denúncia contra a juíza de
Coroatá-MA, Josane Araújo Farias Braga, que recebeu dinheiro público da Prefeitura de Peritoró-MA em sua
conta pessoal.

Os ataques que partiram de pessoas por meio de Facebook e do WhatsApp (reveja aqui), agora está vindo dos
próprios magistrados. E o que é pior: publicamente.

Em sua página no Instagram, a juíza Mirella Freitas, da Comarca de Itapecuru, postou uma foto com a
magistrada Josane Araújo e várias juízas, na sala da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA).

Observe que na hashtag (palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha #), a magistrada escreve
em tom de ameaça: "mexeu com uma mexeu com todas".

A hashtag é direcionada a quem denunciou a juíza de Coroatá, que irá responder ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) como recebeu recurso do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) em sua conta corrente.

O Blog segue publicando tudo relacionado a este caso, sem temer qualquer tipo de ameaça.

http://luispablo.com.br/politica/2017/02/blog-do-luis-pablo-vira-alvo-de-ataques-apos-revelar-denuncia-contra-juiza/
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Fábio Buchecha caiu de novo nas garras da polícia, mas já por outro crime

A polícia prendeu na última quarta-feira 15, Fábio Aurélio do Lago Silva por
envolvimento em quadrilha de venda de veículos roubados.

Trata-se de Fábio Buchecha, um dos presos e pronunciados a Júri Popular por
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, crime ocorrido em 23 de abril de
2012.

O retorno de Buchecha à cobertura policial trouxe de volta um outro debate: que
critérios usa a Justiça para manter soltos alguns envolvidos no assassinato de Décio Sá
– mesmo pronunciados a Júri Popular – enquanto outros, nas mesmas circunstâncias,
amargam prisão ad eternun pelo mesmo crime?

Apontado pela polícia como envolvido no caso, Buchecha nem foi denunciado pelo
Ministério Público. Mesmo assim, o juiz do caso, Osmar Gomes, decidiu pronunciá-lo a
Júri Popular. (Relembre aqui)

Hoje, o pronunciado recorre da sentença, que já foi anulada por uma das Câmaras do
Tribunal de Justiça.

Fábio Capita não passou nem seis meses na cadeia e já está de volta à PM

A mesma situação envolve o capitão da PM Fábio Aurélio Saraiva, o Fábio Capita,
acusado de ceder a arma usada por Jhonatan de Sousa, o assassino confesso do
jornalista.

Desde o início, as provas contra o oficial da PMMA foram consideradas frágeis.
(Relembre aqui)

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/06/24/caso-decio-ministerio-publico-livra-buchecha-e-policiais-civis-do-juri-popular/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/06/24/caso-decio-ministerio-publico-livra-buchecha-e-policiais-civis-do-juri-popular/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/08/24/caso-decio-mesmo-solto-buchecha-tambem-sera-pronunciado-a-juri-popular/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2012/06/15/caso-decio-limitacoes-da-acusacao-ao-capitao/


Capita não ficou sequer seis meses preso, mesmo pronunciado a Júri Popular.

Em 13 de julho de 2013, ao julgar um habeas Corpus em favor do capitão, o
desembargador José Luiz Almeida considerou frágeis as provas contra ele.

Ronaldo Ribeiro mantém forte influência nos meios judiciais

Dentre os envolvidos soltos, as provas mais robustas surgiram contra o advogado
Ronaldo Ribeiro, que, segundo o Ministério Público, teria cedido o próprio escritório
para a negociação que resultou na morte de Décio. (Relembre aqui e aqui)

Ele, no entanto, sequer entrou no rol do processo principal, por decisões do então
desembargador Raimundo Nonato de Souza – às vésperas da aposentadoria – que
geraram polêmica nos meios jurídicos.

Enquanto isso, Alencar, o filho Gláucio, e Jr. Bolinha, amargam cadeia há quase cinco anos

Hoje, Gláucio Alencar, seu pai, José Alencar e Júnior Bolinha são os únicos ainda não
julgados que continuam presos.

Buchecha agia normalmente no seu habitat natural, como se viu na ação da polícia na
quarta-feira; e Fábio Capita trabalha na PM.

Ronaldo Ribeiro, por sua vez, atua normalmente como advogado, e articula até uma
vaga de juiz eleitoral no TRE-MA.

Mas esta é uma outra história...

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/07/13/desembargador-ve-fragilidade-nas-provas-contra-fabio-capita/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/07/13/desembargador-ve-fragilidade-nas-provas-contra-fabio-capita/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/08/12/o-julgamento-do-ronaldo-ribeiro/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/05/20/acerto-financeiro-da-morte-de-decio-sa-foi-feito-no-escritorio-de-ronaldo-ribeiro-diz-mp/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/05/17/caso-decio-tj-determina-substituicao-do-desembargador-nonato-mas-ronaldo-ribeiro-consegue-pelo-menos-uma-decisao-favoravel/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2013/05/17/caso-decio-tj-determina-substituicao-do-desembargador-nonato-mas-ronaldo-ribeiro-consegue-pelo-menos-uma-decisao-favoravel/
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Governador e magistrados entregam prêmios aos alunos finalistas
do Concurso Escolas Sustentáveis

 

Com a intenção de estimular a produção textual dos alunos da rede pública de ensino e
debater a sustentabilidade socioambiental, o Concurso Escolas Sustentáveis, realizado
pelo Governo do Estado e pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), foi muito além
da proposta inicial. A cerimônia de premiação ocorreu na tarde desta quinta-feira (16),
no Fórum Desembargador Sarney Costa, com a presença do governador Flávio Dino,
reunindo os ganhadores do concurso. O clima foi de euforia, recaindo sobre os alunos o
sentimento de incentivo à produção textual e literária, e também no sentimento de
colaboração com a comunidade em que estão inseridos e com o mundo.
 
O governador Flávio Dino destacou que o Concurso se fez importante pelo desafio da
escrita, pelo aprimoramento do processo educacional em cada escola, mas, acima de
tudo, por essa dimensão concretamente transformadora com a temática da proteção
ambiental.  Para além dos premiados, o governador ainda parabenizou todos os que
participaram do Concurso.
 
“Se faz mudanças profundas com obras e investimentos, com concreto, com cimentos,
com atitudes, com limpeza dos rios, lagos e cuidando das praias, mas se faz mudanças,
sobretudo, no longo curso do tempo, transformando consciências. E uma iniciativa
desse caráter educativo, em parceria com o Poder Judiciário e com a Secretaria de
Educação mobilizando as escolas, professores e alunos, representa essa ideia, que são
as estratégias para conseguir que haja mais reflexão sobre temas de grande
importância sobre a questão ambiental, e com isso haja um engajamento
transformador na realidade de cada município e cada escola”, defendeu o governador
Flávio Dino.
 
A parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Vara de Interesses
Difusos e Coletivos do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha, resultou na
premiação de 33 participantes: 11 alunos, 11 coordenadores de projetos e 11 gestores
escolares de 18 escolas em 12 Unidades Regionais de Educação (URE’s). Foram
disputadas duas modalidades: projeto e produção textual envolvendo as categorias
poema – para alunos do Ensino Fundamental; e texto dissertativo-argumentativo – para
alunos do Ensino Médio.
 
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, esteve na
cerimônia de premiação e defendeu a necessidade de eventos como este para
entender o papel não punitivo, mas educativo da Justiça. “É a consciência de que não
são apenas as sentenças judiciais que resolvem os problemas do meio ambiente. A
mudança mesmo só vamos ter se as pessoas se conscientizarem de que cada um de
nós tem a sua contribuição a dar para que nós tenhamos um meio ambiente
equilibrado. E esse exemplo é o que esse alunos, professores e gestores da educação
estão nos dando hoje”, apontou o juiz.
 
O secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, também compreende que o
estimulo à produção textual sobre temas fundamentais para a sociedade ajudam a
mudar o olhar de todos que compõem a rede de ensino. “Uma parceria frutífera entre o
Poder Executivo Estadual e o Judiciário, que já estão fazendo a segunda premiação em
menos de seis meses. Ano passado, fizemos uma premiação para redações sobre



combate a corrupção, agora sobre textos, poemas e projetos relacionados à
preservação de meio ambiente, e com isso nós queremos despertar a consciência dos
nossos alunos e alunas, comunidade escolar, pais e gestores, para as questões de
cidadania, trabalhando temas transversais”, informou Felipe Camarão.
 
Premiados
 
A Comissão Julgadora Estadual do Concurso Escola Sustentáveis selecionou 11 projetos
e 11 textos finalistas, sendo dois na categoria poema e nove na categoria texto
dissertativo-argumentativo, contemplando escolas das redes municipal e estadual. No
total, foram distribuídos R$ 38,5 mil em prêmios: R$ 2 mil para cada gestor da escola
onde o projeto foi desenvolvido, R$ 1 mil para o professor/coordenador de cada projeto
e R$ 500,00 para cada estudante autor de textos vencedores do concurso.
 
A estudante da rede estadual de ensino de Santa Helena, Vanessa de Jesus, recebeu
prêmio pelo texto que fez e acredita que foi um passo importante rumo a um futuro
diferente do que antes almejava. “Serve de incentivo, porque com esses textos aguça
nossa vontade de querer aprender cada vez mais e de querer produzir e de querer
descobrir um mundo em forma de texto, de desvendar as palavras, e é muito bom para
nossa comunidade, porque a gente se via sem perspectiva e agora queremos e
devemos batalhar por algo melhor”, alertou a aluna.
 
Já o professor de ensino médio de Chapadinha, Jânio Rocha, acredita no papel
transformador na vida dos alunos. “O projeto estimula o protagonismo desses jovens,
eles se sentem mais ativos na participação das decisões da escola, principalmente com
temas sociais. Tratamos sobre a sustentabilidade socioambiental e isso trouxe uma boa
visão de participação sobre esses jovens que não vão para escola apenas para ter
conhecimento teórico, mas para exercer a cidadania na prática”, destacou o professor.
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Justiça mantém condenação de Biné Figueiredo,
ex-prefeito de Codó.

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença do

Juízo da Comarca de Codó, que condenou a Fundação Projeto Comunitário

Alimentar e quatro pessoas, entre elas o ex-prefeito Benedito Francisco da Silveira

Figueiredo, por atos de improbidade administrativa, que consistiram em desvios de

medicamentos, carteiras escolares e merenda escolar pertencentes ao município.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), por

intermédio da Promotoria de Justiça de Codó. Sustentou que, no dia 26 de maio de

2009, um caminhão da Líder Agropecuária, acompanhado por um veículo que

conduzia Eliane Costa Carneiro Figueiredo, ex-primeira dama e companheira do

ex-prefeito, foi abordado por policiais militares, no entrocamento das rodovias

MA-026 e BR-316.

Acrescentou que o motorista, que no dia prestava serviços para a empresa Cosama,

afirmou ter trabalhado como motorista na Secretaria de Esportes da prefeitura,

quando era administrada pelo ex-prefeito. O MPMA disse ter verificado que tanto a

Cosama quanto a Líder eram empresas do Grupo Figueiredo, de propriedade de

Benedito Figueiredo.

Segundo a ação, o motorista, após ter se recusado a abrir o compartimento de carga,

teria fugido do local, levando as chaves. O delegado regional e o comandante da PM

teriam, então, decidido remover o caminhão para o posto fiscal, por meio de ligação

direta.

Antes disso, porém, Flora Maria Oliveira Reis teria comparecido ao local com as

chaves, afirmando que a carga consistia em carteiras pertencentes à Fundação

Alimentar, apresentando nota fiscal emitida por uma empresa de móveis.

Narra a ação que, após a abertura do baú do veículo pelos fiscais da Secretaria da

Fazenda (Sefaz), foram encontradas carteiras escolares, merenda escolar e

medicamentos, todos do município, conforme termo de encaminhamento de

mercadorias apreendidas.

Publicado em 17/02/2017

http://ribamais.com.br/cidades/justica-mantem-condenacao-de-bine-figueiredo-ex-prefeito-de-codo/


SENTENÇA – Recuperada a carga e após o trâmite regular do processo, a sentença

da Justiça de 1º Grau julgou a ação parcialmente procedente. Benedito Francisco da

Silveira Figueiredo e Eliane Costa Carneiro Figueiredo foram condenados, cada um,

a oito anos de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder

Público pelo mesmo prazo; Flora Maria Oliveira Reis e Eudix Tereza Carneiro da

Silva receberam a mesma condenação, só que por 5 anos, período igual ao que a

Fundação Alimentar foi proibida de contratar com o Poder Público.

Os apelantes recorreram ao TJMA, alegando cerceamento de defesa, falta de

descrição adequada das condutas atribuídas a eles e, no mérito, sustentaram que a

decisão foi totalmente equivocada e afastada das provas nos autos.

O desembargador Marcelino Everton (relator) disse que o despacho que determinou

a expedição das cartas precatórias foi devidamente publicado, assim como descritas,

adequadamente, as condutas imputadas a cada um dos apelantes, citando

jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do TJMA.

No mérito, o magistrado entendeu que os elementos constantes dos autos

demonstram a existência de atos de improbidade, com depoimentos de testemunhas

e prova material (auto de apreensão).

O desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito, juiz-substituto de 2º Grau,

José Jorge Figueiredo dos Anjos, também votaram pelo desprovimento do recurso

dos apelantes, de acordo com parecer do Ministério Público.
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Lei de contratação temporária é declarada

inconstitucional

O relator, desembargador Paulo Velten Pereira, ressaltou a obrigatoriedade de

concurso público para investidura em cargos e empregos públicos.

Uma lei do município de Tuntum autorizava contratação por prazo determinado de pessoas e serviços foi

considerada inconstitucional nesta quinta-feira (16) pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). Tal

lei permitia que a prefeitura contratasse a quem desejasse para a realização de serviço público, burlando o

princípio do concurso público, o que foi argumentado pelo TJMA.

O relator, desembargador Paulo Velten Pereira, ressaltou a obrigatoriedade de concurso público para investidura

em cargos e empregos públicos, enquanto princípio concretizador dos princípios da igualdade, impessoalidade,

moralidade e eficiência, salvo nas situações excepcionais previstas na Constituição, como a contratação por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ele entendeu que a Lei do município de Tuntum se enquadraria na aplicação da orientação do Supremo Tribunal

Federal (STF), que definiu a contratação temporária somente se: existir previsão legal dos casos; a contratação se

der por prazo determinado; tenha como função atender a necessidade temporária, devidamente justificada; e a

necessidade temporária seja de excepcional interesse público.

O Ministério Público Estadual (MPMA) ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a Lei N°

839/2015 representaria burla ao princípio do concurso público, por conter várias hipóteses de contratação que

não atenderiam ao preceito constitucional (Art. XIX da Constituição Estadual). Em março de 2016, o Pleno já

havia concedido em parte a medida cautelar, suspendendo a eficácia das disposições contidas nos incisos V, VI e

IX da Lei.

O desembargador destacou que a contratação temporária não pode abranger serviços permanentes que estão a

cargo do Estado, nem aqueles de realização previsível, para os quais a Administração deve alocar, de forma

planejada e racional, os cargos públicos suficientes, a serem providos por concurso.



“Em relação às hipóteses contidas nos incisos V, VI e IX da Lei municipal, a generalidade das previsões legais,

sem especificação das situações emergenciais que autorizariam o Poder Público a contratar os servidores ali

mencionados, configura, ao meu sentir, manifesta afronta ao art. 19, IX, da CE”, avaliou.
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Acusados de matar policial vão a júri
Gustavo Augusto Menezes Lopes e Rafael Mendonça Costa,
acusados de envolvimento na morte do policial civil Cristiano
Azevedo da Mota, crime ocorrido no dia 17 de outubro de 2012,
nas imediações da Ufma

A 4ª Vara do Júri de São Luís promove nesta segunda feira (20), a partir de 8h30, o
julgamento de Gustavo Augusto Menezes Lopes (Gugu) e Rafael Mendonça Costa

(Nikito), acusados de envolvimento na morte do policial civil Cristiano Azevedo da
Mota, crime ocorrido no dia 17 de outubro de 2012, nas imediações da entrada do
Campus do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, durante troca de tiros
entre facções criminosas.
Cristiano Azevedo foi morto por erro de execução, atingido com um disparo nas
costas, quando passava pelo local, em direção ao trabalho. Os outros dois acusados,
Deusdeth Garcia Gusmão e Marlon da Silva Soares recorreram da decisão de
pronúncia e por isso não serão levados a julgamento no dia 20.
Conforme a denúncia do Ministério Público, o homicídio ocorreu em consequência
de uma briga de facções. Um dos acusados, Marlon Silva Soares, que integraria uma
quadrilha de traficantes, reuniu?se com dois outros comparsas, identificados apenas
por Chibiu e Andrezinho, para planejar uma emboscada contra os integrantes de
outro grupo rival, do qual faziam parte Rafael Mendonça Costa (Nikito), Gustavo
Augusto Menezes Lopes (Gugu) Deusdeth Garcia Gusmão (Pelado) e Taynara de Jesus
Gomes Mendes (Índia).
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Acusados de matar policial vão a júri

Gustavo Augusto Menezes Lopes e Rafael Mendonça Costa, acusados de envolvimento na morte do policial civil
Cristiano

Azevedo da Mota, crime ocorrido no dia 17 de outubro de 2012, nas imediações da Ufma

A 4ª Vara do Júri de São Luís promove nesta segunda feira (20), a partir de 8h30, o julgamento de Gustavo
Augusto Menezes Lopes (Gugu) e Rafael Mendonça Costa (Nikito), acusados de envolvimento na morte do
policial civil Cristiano Azevedo da Mota, crime ocorrido no dia 17 de outubro de 2012, nas imediações da
entrada do Campus do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, durante troca de tiros entre facções
criminosas. Cristiano Azevedo foi morto por erro de execução, atingido com um disparo nas costas, quando
passava pelo local, em direção ao trabalho. Os outros dois acusados, Deusdeth Garcia Gusmão e Marlon da
Silva Soares recorreram da decisão de pronúncia e por isso não serão levados a julgamento no dia 20.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o homicídio ocorreu em consequência de uma briga de facções. Um
dos acusados, Marlon Silva Soares, que integraria uma quadrilha de traficantes, reuniu?se com dois outros
comparsas, identificados apenas por Chibiu e Andrezinho, para planejar uma emboscada contra os integrantes
de outro grupo rival, do qual faziam parte Rafael Mendonça Costa (Nikito), Gustavo Augusto Menezes Lopes
(Gugu) Deusdeth Garcia Gusmão (Pelado) e Taynara de Jesus Gomes Mendes (Índia).

Ao se aproximarem das imediações do portão de entrada da UFMA, o grupo de Marlon iniciou a execução do
crime planejado, efetuando vários disparos em direção aos ocupantes do Gol vermelho, que revidaram atirando
também. O policial civil Cristiano Azevedo da Mota, que por ali passava em direção ao seu trabalho, ficou
na linha do fogo cruzado, tendo sido alvejado com um disparo nas costas e veio a óbito no local.

A sessão de julgamento, no próximo dia 20 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, José Ribamar Goulart Heluy Júnior, e ocorrerá no auditório da 4ª Vara do Júri, no Fórum
Des. Sarney Costa (Calhau). Atuarão na acusação o promotor de justiça Samaroni Sousa Maia e o assistente de
acusação, advogado Ronald Luís Neves Ribeiro. A defesa dos acusados ficará com o defensor público Audísio
Nogueira Cavalcante Junior e as advogadas Flávia Costa e Silva e Sandra e Costa e Silva Braga.
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Mantida condenação do ex-prefeito de Codó por improbidade
administrativa

 
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença do Juízo da Comarca de Codó,
que condenou a Fundação Projeto Comunitário Alimentar e quatro pessoas, entre elas o ex-prefeito Benedito
Francisco da Silveira Figueiredo, por atos de improbidade administrativa, que consistiram em desvios de
medicamentos, carteiras escolares e merenda escolar pertencentes ao município.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), por intermédio da Promotoria de
Justiça de Codó. Sustentou que, no dia 26 de maio de 2009, um caminhão da Líder Agropecuária, acompanhado
por um veículo que conduzia Eliane Costa Carneiro Figueiredo, ex-primeira dama e companheira do ex-prefeito,
foi abordado por policiais militares, no entrocamento das rodovias MA-026 e BR-316.
Acrescentou que o motorista, que no dia prestava serviços para a empresa Cosama, afirmou ter trabalhado
como motorista na Secretaria de Esportes da prefeitura, quando era administrada pelo ex-prefeito. O MPMA
disse ter verificado que tanto a Cosama quanto a Líder eram empresas do Grupo Figueiredo, de propriedade de
Benedito Figueiredo.
Segundo a ação, o motorista, após ter se recusado a abrir o compartimento de carga, teria fugido do local,
levando as chaves. O delegado regional e o comandante da PM teriam, então, decidido remover o caminhão
para o posto fiscal, por meio de ligação direta.
Antes disso, porém, Flora Maria Oliveira Reis teria comparecido ao local com as chaves, afirmando que a carga
consistia em carteiras pertencentes à Fundação Alimentar, apresentando nota fiscal emitida por uma empresa
de móveis.
Narra a ação que, após a abertura do baú do veículo pelos fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz), foram
encontradas carteiras escolares, merenda escolar e medicamentos, todos do município, conforme termo de
encaminhamento de mercadorias apreendidas.
SENTENÇA – Recuperada a carga e após o trâmite regular do processo, a sentença da Justiça de 1º Grau
julgou a ação parcialmente procedente. Benedito Francisco da Silveira Figueiredo e Eliane Costa Carneiro
Figueiredo foram condenados, cada um, a oito anos de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar
com o Poder Público pelo mesmo prazo; Flora Maria Oliveira Reis e Eudix Tereza Carneiro da Silva receberam a
mesma condenação, só que por 5 anos, período igual ao que a Fundação Alimentar foi proibida de contratar
com o Poder Público.
Os apelantes recorreram ao TJMA, alegando cerceamento de defesa, falta de descrição adequada das condutas
atribuídas a eles e, no mérito, sustentaram que a decisão foi totalmente equivocada, e afastada das provas nos
autos.
O desembargador Marcelino Everton (relator) disse que o despacho que determinou a expedição das cartas
precatórias foi devidamente publicado, assim como descritas, adequadamente, as condutas imputadas a cada
um dos apelantes citando jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do TJMA.
No mérito, o magistrado entendeu que os elementos constantes dos autos demonstram a existência de atos de
improbidade, com depoimentos de testemunhas e prova material (auto de apreensão).
O desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito, juiz-substituto de 2º Grau, José Jorge Figueiredo dos
Anjos, também votaram pelo desprovimento do recurso dos apelantes, de acordo com parecer do Ministério
Público.
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Sindjus e TJMA discutem demandas da categoria

Os presidentes do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA), Anibal Lins, e do Tribunal de
Justiça (TJMA), Cleones Cunha, estiveram reunidos nessa quinta-feira (16) para conversar sobre demandas da
categoria de servidores. O encontro é resultado de um pedido formulado pela entidade sindical e aconteceu na
sede do Judiciário, tendo na pauta assuntos como permuta cruzada, concurso de remoção, restituição de valores
da greve de 2015, teletrabalho e resolução sobre atribuições dos cargos.
 Com apoio de uma comitiva da entidade, Anibal Lins apresentou e explicou o porquê de cada das demandas,
algumas urgentes. “A maioria das solicitações que trouxemos hoje à Presidência do TJ foi ouvida durante a
realização das 32 assembleias regionais que fizemos nos meses de janeiro e fevereiro. Elas não são fruto de
projeto pessoal ou apenas da Diretoria do sindicato, mas de toda categoria que permanece unida”, destacou o
presidente do sindicato.
 O presidente Cleones Cunha recebeu e debateu cada uma das propostas, assegurando que dará
encaminhamento para análise da viabilidade de implementação das medidas. Sobre a permuta cruzada, cuja
proposta original foi levada ao TJMA ainda em setembro de 2016 e ainda se encontra sem definição, ele disse
que o projeto está sob estudo para verificar a legalidade e possibilidade de implantação.
A permuta cruzada já é praticada em outros órgãos da administração pública e garante que servidores do
mesmo cargo façam permutas de forma indireta. Como exemplo, imagina-se um servidor da Comarca de
Imperatriz que queira mudar para São Luís; um de São Luís que tenha interesse em mudar para Santa Rita; por
fim, o de Santa Rita que tenha interesse em ir para Imperatriz. Nesse caso, eles poderiam fazer as trocas de
forma que cada um ocupasse a vaga deixada pelo outro, sem a necessidade da permuta se dar exclusivamente
entre dois servidores, como ocorre atualmente.
 
REMOÇÃO
 A remoção é um mecanismo previsto em lei que os servidores utilizam para mudar sua lotação entre unidades
judiciais. Atualmente não há qualquer concurso de remoção em andamento e o pedido do Sindjus-MA é
justamente para que o TJMA organize o seletivo, algo muito aguardado pela categoria.
 Cleones Cunha afirmou que está em fase final uma nova resolução sobre os concursos de remoção, com a
possibilidade de regulamentação, no mesmo ato, da permuta cruzada. A previsão é que esse concurso aconteça
ainda em 2017.
 
RESTITUIÇÃO VALORES
 Neste mês de fevereiro o Sindjus-MA conquista uma importante vitória, pois assegura a restituição nos
contracheques de parte dos valores descontados em razão da greve de 2015, mobilização que reivindicava
inúmeros direitos da categoria, dentre eles a reposição inflacionária do ano anterior.
 As restituições ainda não são completas, pois têm como base uma liminar concedida pelo desembargador Jorge
Rachid e atinge apenas alguns dias da paralisação. O período referente aos demais dias descontados ainda se
encontra em discussão judicial e pode ser solucionado em breve, caso haja acordo na audiência de conciliação
entre o TJMA e o sindicato.
 No entanto, alguns servidores que participaram da paralisação e assinaram o ponto paralelo ainda não tiveram
os valores lançados na prévia do contracheque publicado nessa quinta-feira (16). O Sindjus está fazendo o
levantamento das pendências e encaminhará ao TJMA o pedido de restituição daqueles que ficaram fora da
triagem realizada pelo órgão.
 “Nos próximos dias vamos concentrar esforços e no levantamento das pendências e encaminhar ao tribunal.
Todos os servidores que participaram da greve e assinaram o ponto paralelo têm direito a perceber essa
restituição e não tenho dúvidas de que ela será feita. Acreditamos na boa vontade da administração neste
momento de diálogo e vamos colaborar para a correção desse problema”, garantiu Anibal Lins.
 



TELETRABALHO
Sobre o pedido para regulamentação do teletrabalho encaminhado pelo Sindjus-MA ao tribunal, o presidente
Cleones Cunha disse que em reunião recente com a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra
Carmem Lucia, foi pedido que os tribunais dessem prioridades a outros assuntos mais urgentes, a exemplo do
aperfeiçoamento da execução penal.
 No entanto, ele confirmou que o estudo sobre essa modalidade laboral – que permite que o servidor realize seu
trabalho fora da unidade a qual é vinculado – está adiantado e que em breve deve haver regulamentação da
matéria.
 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
 Um pedido do Sindjus-MA ao CNJ pede a análise e um posicionamento do órgão superior sobre a Resolução
03/2017 TJMA, que define atribuições dos cargos que compõem o quadro de servidores efetivos do Judiciário
estadual.
 Para o sindicato, a norma não contempla a realidade vivida principalmente nas unidades judiciais, tendo sido
definidas de forma aleatória. A proposta da entidade é que sejam realizadas audiências ou seminários com a
efetiva participação dos servidores para que essas atribuições sejam definidas de forma conjunta e sejam
coerentes com as rotinas de trabalho atualmente consolidadas.
 Cleones Cunha disse não haver qualquer problema nesse sentido, e que esse debate pode ocorrer. Ele destacou,
no entanto, que vai aguardar o posicionamento do CNJ sobre a representação do Sindjus. Por sua vez, Anibal
Lins manifestou todo apoio necessário na realização do evento com os servidores.
 Lins demonstrou estar satisfeito com a receptividade das demandas e espera que as soluções ocorram com
maior brevidade possível. “Tratamos de assuntos de muito interesse de toda a categoria. O presidente do TJMA
tem demonstrado um espírito muito colaborativo e sensível a essas demandas. Esperamos que esse diálogo seja
a tônica na relação da administração com a representação da categoria daqui por diante. É importante que as
melhorias sejam alcançadas dentro de um processo cada vez mais participativo”, concluiu.
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Parte dos valores descontados na greve de 2015 é restituída aos servidores

Neste mês de fevereiro, o Sindjus-MA conquista uma importante vitória, pois assegura a restituição nos
contracheques de parte dos valores descontados em razão da greve de 2015. A mobilização reivindicava
inúmeros direitos da categoria, dentre eles a reposição inflacionária.
 
No entanto, alguns servidores que participaram da paralisação e assinaram o ponto paralelo ainda não tiveram
os valores lançados na prévia do contracheque publicado nessa quinta-feira (16). O Sindjus está fazendo o
levantamento das pendências e encaminhará ao TJMA o pedido de restituição daqueles que ficaram fora da
triagem realizada pelo órgão.
 
“Nos próximos dias vamos concentrar esforços e no levantamento das pendências e encaminhar ao tribunal.
Todos os servidores que participaram da greve e assinaram o ponto paralelo têm direito a perceber essa
restituição e não tenho dúvidas de que ela será feita. Acreditamos na boa vontade da administração neste
momento de diálogo e vamos colaborar para a correção desse problema”, garantiu Anibal Lins, presidente do
Sindjus-MA.
 
A orientação dada pelo presidente do Sindjus é que todos os servidores, filiados ou não, que participaram da
greve e assinaram o ponto paralelo aguardem, pois o sindicato está empreendendo todos os esforços para
garantir os seus direitos. Ele também disponibilizou o seu número de telefone pessoal, (98) 99144-9050, por
meio do qual os servidores podem tirar dúvidas pelo aplicativo WhatsApp ou mediante ligação.
 
O presidente lembra que as restituições ainda não são completas, pois dizem respeito apenas ao período que
perdurou a liminar concedida pelo desembargador Jorge Rachid em outubro daquele ano. Como a greve se
estendeu por várias semanas, ainda resta a devolução dos demais dias descontados nos contracheques.
 
A restituição de forma integral dos descontos é objeto de uma ação do Sindjus-MA que tramita na Justiça e que
pode ser solucionado em breve, caso haja acordo na audiência de conciliação entre o TJMA e o sindicato. Essa
audiência está marcada para o próximo dia 08 de março.
 
O direito de greve, segundo o sindicalista, é legítimo dos servidores públicos e um mecanismo constitucional
contra abusos da administração pública. “Em que pese algumas medidas recentes no sentido de coibir o uso da
greve, vemos como uma mobilização legítima e vamos defender sempre o direito do seu uso pelo servidor. Há
casos em que mesmo esgotadas todas as possibilidades de negociação a administração se mostra indiferente,
momento no qual o único mecanismo que resta é a paralisação das atividades”, defendeu Anibal Lins.
 
Questionado sobre possíveis paralisações futuras, Lins disse que o cenário é outro e as portas estão abertas
para o diálogo. “O direito é legítimo e sempre foi utilizado de forma legítima, quando esgotadas todas as
possibilidades de diálogo. No entanto, a conjuntura atual é outra. Em que pese os reflexos da crise financeira,
temos visto empenho da administração do TJMA em dar atenção e encaminhamento aos pleitos da categoria”,
frisou o presidente.
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Sindjus defende porte de arma para servidores em situação de risco

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) requereu ao Tribunal de Justiça (TJMA) as
providências necessárias à viabilidade do uso de arma de fogo por servidores que trabalham em situação de
risco. Segundo a entidade, oficiais de Justiça, comissários da Infância e da Juventude e – em alguns casos –
motoristas estão expostos diariamente a riscos, inclusive de morte.
 
De acordo com a solicitação do Sindjus, o TJMA atuaria no sentido de garantir a comprovação de atividade de
risco desenvolvida por esses servidores para que os mesmos pudessem justificar a necessidade do porte junto à
Polícia Federal. Procedimento similar ocorre com os magistrados.
 
A matéria já foi fruto de análise do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo o órgão superior entendido que
servidores que se expõem à situação de risco podem requisitar porte de arma. Nesse caso, o uso da arma se
daria exclusivamente quando em serviço e o seu emprego apenas para casos de legítima defesa, justificado em
decorrência da atividade desenvolvida.
 

Anibal Lins, presidente do Sindjus-MA, destacou que muitos servidores ficam expostos e se sentem
desprotegidos quando da realização de alguns procedimentos. Segundo ele, a arma é uma ferramenta que
garante segurança, devendo ser empregada em caso de perigo eminente ao servidor. Ele também explicou que
no caso dos motoristas, há caso em que esse pedido se justifica em razão desse servidor ser uma companhia
constante de autoridades, que por sua vez podem ser alvo de atentados.
 
“O ideal seria que não houvesse necessidade, mas diante do aumento da violência e do quadro de criminalidade
que acompanhamos a cada ano, essa passou a ser uma reivindicação de servidores que ocupam esses cargos
específicos e o Sindjus entende como um pleito legítimo. Naturalmente vamos atuar também no apoio ao
treinamento e orientação esses servidores para o uso responsável e restrito às suas atividades laborais”,
garantiu Anibal Lins.
 
Uma vez concedido o porte de arma, Lins avalia que não há grandes impedimentos para que o TJMA atue no
sentido de agilizar o procedimento do uso no exercício da função. Ele destaca que há cerca de pelo menos cinco
anos o órgão tem adotado uma política rigorosa de segurança, visando a garantir a integridade de servidores e
magistrados quando no exercício de suas atividades laborais.
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Sindjus defende porte de arma para servidores em situação de risco
 

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) requereu ao Tribunal de Justiça (TJMA) as
providências necessárias à viabilidade do uso de arma de fogo por servidores que trabalham em situação de
risco. Segundo a entidade, oficiais de Justiça, comissários da Infância e da Juventude e – em alguns casos –
motoristas estão expostos diariamente a riscos, inclusive de morte.
 
De acordo com a solicitação do Sindjus, o TJMA atuaria no sentido de garantir a comprovação de atividade de
risco desenvolvida por esses servidores para que os mesmos pudessem justificar a necessidade do porte junto à
Polícia Federal. Procedimento similar ocorre com os magistrados.
 
A matéria já foi fruto de análise do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo o órgão superior entendido que
servidores que se expõem à situação de risco podem requisitar porte de arma. Nesse caso, o uso da arma se
daria exclusivamente quando em serviço e o seu emprego apenas para casos de legítima defesa, justificado em
decorrência da atividade desenvolvida.
 

Anibal Lins, presidente do Sindjus-MA, destacou que muitos servidores ficam expostos e se sentem
desprotegidos quando da realização de alguns procedimentos. Segundo ele, a arma é uma ferramenta que
garante segurança, devendo ser empregada em caso de perigo eminente ao servidor. Ele também explicou que
no caso dos motoristas, há caso em que esse pedido se justifica em razão desse servidor ser uma companhia
constante de autoridades, que por sua vez podem ser alvo de atentados.
 
“O ideal seria que não houvesse necessidade, mas diante do aumento da violência e do quadro de criminalidade
que acompanhamos a cada ano, essa passou a ser uma reivindicação de servidores que ocupam esses cargos
específicos e o Sindjus entende como um pleito legítimo. Naturalmente vamos atuar também no apoio ao
treinamento e orientação esses servidores para o uso responsável e restrito às suas atividades laborais”,
garantiu Anibal Lins.
 
Uma vez concedido o porte de arma, Lins avalia que não há grandes impedimentos para que o TJMA atue no
sentido de agilizar o procedimento do uso no exercício da função. Ele destaca que há cerca de pelo menos cinco
anos o órgão tem adotado uma política rigorosa de segurança, visando a garantir a integridade de servidores e
magistrados quando no exercício de suas atividades laborais.
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Uso prolongado de outro nome permite mudança em registro civil, diz STJ

Quem tem “posse prolongada” de prenome distinto ao registrado na certidão de nascimento tem direito de
alterá-lo, com base no direito da personalidade do indivíduo e no reconhecimento de vontade e integração social.
Assim entendeu a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao aceitar que a maranhense Raimunda se torne
oficialmente Danielle.

Ela alegou que sempre foi chamada assim em seu meio social e familiar, desde a infância. Afirmou ainda que a
situação lhe causava embaraços no dia a dia, por gerar desconfiança e insegurança nas pessoas e em alguns
locais que frequenta.

O pedido foi rejeitado em primeiro grau. Segundo a sentença, de 2013, o prenome não tinha potencial de expor
a pessoa ao ridículo e o pedido foi apresentado fora do prazo previsto em lei — o artigo 57 da Lei 6.015/73
(sobre registros públicos) permite a alteração quando cidadãos atingem a maioridade civil, mas a autora já
tinha 27 anos quando buscou a mudança. O Tribunal de Justiça do Maranhão também rejeitou o pleito.

Flexibilidade
O ministro relator do recurso no STJ, Marco Buzzi, afirmou que a corte tem adotado postura mais flexível em
relação ao princípio da imutabilidade ou definitividade do nome civil, pois cada caso precisa ser analisado
individualmente.

“O ordenamento jurídico, além das corriqueiras hipóteses de alteração de nome — tais como exposição ao
ridículo, apelido público, adoção, entre outras —, tem admitido a alteração do prenome quando demonstrada a
posse prolongada pelo interessado de nome diferente daquele constante do registro civil de nascimento, desde
que ausentes quaisquer vícios ou intenção fraudulenta”, afirmou.

No caso em julgamento, assinalou Buzzi, o pedido de alteração se devia justamente à posse prolongada e ao
conhecimento público e notório de nome diferente do registro civil.

“Nos casos em que não se vislumbra vício ou intenção fraudulenta, orienta a doutrina que a posse prolongada
do prenome é suficiente para justificar a alteração do registro civil de nascimento, visto que faz valer o direito
da personalidade do indivíduo e reflete sua vontade e integração social”, escreveu o magistrado. O
entendimento venceu por maioria de votos, e o acórdão ainda não foi publicado.

Outro caso
Não é a primeira vez que o STJ decide a favor de uma Raimunda. Em 2015, a dona de casa Maria Raimunda
Ferreira Ribeiro, de São Gonçalo (RJ), conseguiu o direito de trocar o nome para Maria Isabela, após reclamar
ter sido alvo de brincadeiras tanto na vizinhança como no seu local de trabalho.

Para a relatora na 3ª Turma, ministra Nancy Andrighi, o pedido não se tratava de mero capricho pessoal, mas
de necessidade psicológica profunda (REsp 53.8187). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
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Governador e magistrados entregam prêmios aos alunos finalistas
do Concurso Escolas Sustentávei

Com a intenção de estimular a produção textual dos alunos da rede pública de ensino e debater a
sustentabilidade socioambiental, o Concurso Escolas Sustentáveis, realizado pelo Governo do Estado e pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), foi muito além da proposta inicial. A cerimônia de premiação ocorreu
na tarde desta quinta-feira (16), no Fórum Desembargador Sarney Costa, com a presença do governador Flávio
Dino, reunindo os ganhadores do concurso. O clima foi de euforia, recaindo sobre os alunos o sentimento de
incentivo à produção textual e literária, e também no sentimento de colaboração com a comunidade em que
estão inseridos e com o mundo.

O governador Flávio Dino destacou que o Concurso se fez importante pelo desafio da escrita, pelo
aprimoramento do processo educacional em cada escola, mas, acima de tudo, por essa dimensão concretamente
transformadora com a temática da proteção ambiental.  Para além dos premiados, o governador ainda
parabenizou todos os que participaram do Concurso.

Governador Flávio Dino destacou os investimentos que estão sendo realizados na Educação. Foto: Gilson
Teixeira/Secap

“Se faz mudanças profundas com obras e investimentos, com concreto, com cimentos, com atitudes, com
limpeza dos rios, lagos e cuidando das praias, mas se faz mudanças, sobretudo, no longo curso do tempo,
transformando consciências. E uma iniciativa desse caráter educativo, em parceria com o Poder Judiciário e
com a Secretaria de Educação mobilizando as escolas, professores e alunos, representa essa ideia, que são as
estratégias para conseguir que haja mais reflexão sobre temas de grande importância sobre a questão
ambiental, e com isso haja um engajamento transformador na realidade de cada município e cada escola”,
defendeu o governador Flávio Dino.

A parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Vara de Interesses Difusos e Coletivos do
Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha, resultou na premiação de 33 participantes: 11 alunos, 11
coordenadores de projetos e 11 gestores escolares de 18 escolas em 12 Unidades Regionais de Educação
(URE’s). Foram disputadas duas modalidades: projeto e produção textual envolvendo as categorias poema –
para alunos do Ensino Fundamental; e texto dissertativo-argumentativo – para alunos do Ensino Médio.

O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, esteve na cerimônia de premiação e
defendeu a necessidade de eventos como este para entender o papel não punitivo, mas educativo da Justiça. “É
a consciência de que não são apenas as sentenças judiciais que resolvem os problemas do meio ambiente. A
mudança mesmo só vamos ter se as pessoas se conscientizarem de que cada um de nós tem a sua contribuição
a dar para que nós tenhamos um meio ambiente equilibrado. E esse exemplo é o que esse alunos, professores e
gestores da educação estão nos dando hoje”, apontou o juiz.

O secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, também compreende que o estimulo à produção textual
sobre temas fundamentais para a sociedade ajudam a mudar o olhar de todos que compõem a rede de ensino.
“Uma parceria frutífera entre o Poder Executivo Estadual e o Judiciário, que já estão fazendo a segunda
premiação em menos de seis meses. Ano passado, fizemos uma premiação para redações sobre combate a



corrupção, agora sobre textos, poemas e projetos relacionados à preservação de meio ambiente, e com isso nós
queremos despertar a consciência dos nossos alunos e alunas, comunidade escolar, pais e gestores, para as
questões de cidadania, trabalhando temas transversais”, informou Felipe Camarão.

Premiados

Governador Flávio Dino destacou os investimentos que estão sendo realizados na Educação. Foto: Gilson
Teixeira/Secap

A Comissão Julgadora Estadual do Concurso Escola Sustentáveis selecionou 11 projetos e 11 textos finalistas,
sendo dois na categoria poema e nove na categoria texto dissertativo-argumentativo, contemplando escolas das
redes municipal e estadual. No total, foram distribuídos R$ 38,5 mil em prêmios: R$ 2 mil para cada gestor da
escola onde o projeto foi desenvolvido, R$ 1 mil para o professor/coordenador de cada projeto e R$ 500,00 para
cada estudante autor de textos vencedores do concurso.

A estudante da rede estadual de ensino de Santa Helena, Vanessa de Jesus, recebeu prêmio pelo texto que fez e
acredita que foi um passo importante rumo a um futuro diferente do que antes almejava. “Serve de incentivo,
porque com esses textos aguça nossa vontade de querer aprender cada vez mais e de querer produzir e de
querer descobrir um mundo em forma de texto, de desvendar as palavras, e é muito bom para nossa
comunidade, porque a gente se via sem perspectiva e agora queremos e devemos batalhar por algo melhor”,
alertou a aluna.

Já o professor de ensino médio de Chapadinha, Jânio Rocha, acredita no papel transformador na vida dos alunos.
“O projeto estimula o protagonismo desses jovens, eles se sentem mais ativos na participação das decisões da
escola, principalmente com temas sociais. Tratamos sobre a sustentabilidade socioambiental e isso trouxe uma
boa visão de participação sobre esses jovens que não vão para escola apenas para ter conhecimento teórico,
mas para exercer a cidadania na prática”, destacou o professor.
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Acusados pela morte de policial civil vão a julgamento na 4ª Vara do Júri de São Luís

Cristiano Azevedo foi morto por erro de execução, atingido com um disparo nas costas, quando passava pelo
local, em direção ao trabalho

A 4ª Vara do Júri de São Luís promove nesta segunda feira (20/02), a partir de 8h30, o julgamento de Gustavo
Augusto Menezes Lopes (Gugu) e Rafael Mendonça Costa (Nikito), acusados de envolvimento na morte do
policial civil Cristiano Azevedo da Mota, crime ocorrido no dia 17 de outubro de 2012, nas imediações da
entrada do Campus do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, durante troca de tiros entre facções
criminosas.

Cristiano Azevedo foi morto por erro de execução, atingido com um disparo nas costas, quando passava pelo
local, em direção ao trabalho. Os outros dois acusados, Deusdeth Garcia Gusmão e Marlon da Silva Soares
recorreram da decisão de pronúncia e por isso não serão levados a julgamento no dia 20.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o homicídio ocorreu em consequência de uma briga de facções. Um
dos acusados, Marlon Silva Soares, que integraria uma quadrilha de traficantes, reuniu-se com dois outros
comparsas, identificados apenas por  Chibiu e Andrezinho, para planejar uma emboscada contra os integrantes
de outro grupo rival, do qual faziam parte Rafael Mendonça Costa (Nikito), Gustavo Augusto Menezes Lopes
(Gugu) Deusdeth Garcia Gusmão (Pelado) e Taynara de Jesus Gomes Mendes (Índia).

A peça acusatória narra que “Marlon e seus comparsas planejaram oferecer uma arma de fogo para Rafael
Mendonça, que por sua vez aceitou o negócio, tendo combinado preço e local de entrega: a entrada do Sá
Viana”. Os grupos rivais chegaram em dois veículos – o de Marlon em um Gol preto e o de Rafael, em um Gol
vermelho.

Ao se aproximarem das imediações do portão de entrada da UFMA, o grupo de Marlon iniciou a execução do
crime planejado, efetuando vários disparos em direção aos ocupantes do Gol vermelho, que revidaram atirando
também. O policial civil Cristiano Azevedo da Mota, que por ali passava em direção ao seu trabalho, ficou na
linha do fogo cruzado, tendo sido alvejado com um disparo nas costas e veio a óbito no local.

A sessão de julgamento, no próximo dia 20 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, José Ribamar Goulart Heluy Júnior, e ocorrerá no auditório da 4ª Vara do Júri, no Fórum
Des. Sarney Costa (Calhau). Atuarão na acusação o promotor de justiça Samaroni Sousa Maia e o assistente de
acusação, advogado Ronald Luís Neves Ribeiro. A defesa dos acusados ficará com o defensor público Audísio
Nogueira Cavalcante Junior e as advogadas Flávia Costa e Silva e Sandra e Costa e Silva Braga.

(CGJ)
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Juiz determina instauração de inquérito sobre presença de menores em festas

De acordo com a Justiça, atos semelhantes a esses são comuns em festas no estabelecimento de nome Clube e
Churrascaria BR.

Uma portaria editada pelo Judiciário em Barão de Grajaú determina, entre outras coisas, a expedição de ofício à
autoridade policial para que instaure Inquérito Policial para o fim de apurar a prática dos crimes tipificados nos
artigos 240, 241, 241-E e 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dizem respeito à exposição de
crianças e adolescentes em mídias de cunho erótico e sobre a venda de bebidas, pelo cidadão Julimar Mesquita
e pelos componentes da Banda “O Bebê”. De acordo com a Justiça, atos semelhantes a esses são comuns em
festas no estabelecimento de nome Clube e Churrascaria BR.

 

O juiz titular David Meneses levou em consideração o relatório apresentado pelo Conselho Tutelar de Barão de
Grajaú informando que no Clube e Churrascaria BR, de propriedade do cidadão identificado como Julimar
Mesquita, a maioria dos frequentadores das festas é composta de menores de idade, e nestas referidas festas os
menores consomem bebidas alcoólicas, drogas e se exibem em cima do palco com danças com conteúdo erótico
e sensuais. Ressalta a portaria que o Conselho Tutelar teve acesso através da mídia às imagens da festa do dia
15 de janeiro, e verificou que as cenas são de simulação de sexo, que nesta festa, segundo relatos, tinham
menores de 13 anos assistindo a essas danças.

 

No dia 13 de fevereiro foi deflagrada a operação policial coordenada pela Polícia Civil de Barão de Grajaú, com
apoio da Polícia Militar, e da Polícia Rodoviária Federal de Floriano (Piauí), reforço de policiais de São
Francisco do Maranhão, bem como a Força Tática de São João dos Patos, bem como, os representantes do
Conselho Tutelar de Barão de Grajaú. “Nessa operação foram conduzidos cerca de dez adolescentes à Delegacia
de Polícia Civil de Barão de Grajaú, que estavam no evento sem a companhia dos pais, oportunidade em que,
segundo o relatório do Conselho Tutelar, ao menos três confirmaram ter consumido bebida alcoólica durante a
apresentação da Banda ‘O Bebê’”, no Clube e Churrascaria BR”.

O magistrado considerou, ainda, o teor de dois flagrantes homologados no dia 14 de fevereiro de 2017, quando
o proprietário do Clube e Churrascaria BR e o “segurança” do evento, José Donato e Silva, foram presos – e
posteriormente colocados em liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança – portando armas de fogo,
sem a devida autorização. Mourão citou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 149,
dispõe que “compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria (…) I – a entrada e permanência de
criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: a) estádio, ginásio e campo desportivo; b)
bailes ou promoções dançantes; c) boates ou congêneres; d) casa que explore comercialmente diversões
eletrônicas; e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão; II – a participação de crianças e
adolescentes em: a) espetáculos públicos e seus ensaios; b) certames de beleza”.

Esclareceu, também, sobre os artigos do ECA referentes à proibição de venda de bebidas alcoólicas e de
produtos que possam causar dependência, bem como a necessidade de adotar medidas protetivas aos menores



de idade e de medidas pertinentes aos pais ou responsável. “Atribuições do Conselho Tutelar, apuração de
infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente), 249 (infração a determinação da
autoridade judiciária, infração às restrições de acesso de crianças e adolescente a locais de diversão e
espetáculo: Tudo isso está no ECA”, cita o juiz ao embasar a portaria.

Por tudo exposto, resolveu: “Determinar a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, encaminhando
cópia dos relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar deste município, nos últimos dias 23 de janeiro e 15 de
fevereiro para, caso entenda conveniente, em conformidade com o disposto nos artigos 194 a 197 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, instaurar procedimento para apuração de infração administrativa às normas de
proteção à criança e ao adolescente, especialmente no que diz respeito aos artigos 74; 81, II; 252 e 258 do
referido diploma normativo”.

A portaria proíbe, com fundamento no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a realização de
eventos no Clube e Churrascaria BR, localizado em Barão de Grajaú, próximo à ponte que liga os municípios de
Barão de Grajaú (Maranhão) e Floriano (Piauí), com participação de menores de idade desacompanhados dos
pais, sob pena de caracterização de crime de desobediência e demais infrações administrativas e criminais
legalmente previstas.

A fiscalização do cumprimento do disposto acima deverá ser realizada pelo Conselho Tutelar, pela Autoridade
Policial e demais Policiais Civis e pelo Destacamento da Polícia Militar do Município. A fiscalização mencionada
também poderá ser realizada pelo Ministério Público Estadual e pela Autoridade Judiciária. “As autoridades
mencionadas neste artigo, inclusive Conselheiros Tutelares e Policiais, quando estiverem em atividade funcional,
poderão ingressar livremente no Clube e Churrascaria BR, ainda que em espaços privados, a fim de fiscalizar o
efetivo cumprimento desta Portaria, sempre que tiverem fundada suspeita de prática de conduta contrária ao
que nela está regulamentado. E os membros do Conselho Tutelar, no exercício da atividade de fiscalização,
poderão requisitar, mesmo que apenas verbalmente, auxílio de força policial, quando julgarem necessário”,
ressalta David Mourão.

A Portaria já está em vigor e cópias foram encaminhadas ao Delegado de Polícia Civil e Comandante do
Destacamento da Polícia Militar do Município de Barão de Grajaú, à Excelentíssima promotora de Justiça e ao
Conselho Tutelar da comarca, bem como ao proprietário do Clube e Churrascaria BR, para conhecimento.

 

 

 

(CGJ)
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Lei que autorizava contratação temporária em Tuntum é declarada parcialmente inconstitucional

O Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) declarou a inconstitucionalidade do inciso III
(inconstitucionalidade parcial), e a integralidade dos dispositivos constantes dos incisos V, VI e IX, todas do art.
2° da Lei N° 839/2015, do município de Tuntum, que tratava da contratação por prazo determinado de pessoas
e serviços para atender a necessidadetemporária de excepcional interesse público.

O Ministério Público Estadual (MPMA) ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a Lei N°
839/2015 representaria burla ao princípio do concurso público, por conter várias hipóteses de contratação que
não atenderiam ao preceito constitucional (Art. XIX da Constituição Estadual). Em março de 2016, o Pleno já
havia concedido em parte a medida cautelar, suspendendo a eficácia das disposições contidas nos incisos V, VI
e IX da Lei.

O relator, desembargador Paulo Velten Pereira, ressaltou a obrigatoriedade de concurso público para
investidura em cargos e empregos públicos, enquanto princípio concretizador dos princípios da igualdade,
impessoalidade, moralidade e eficiência, salvo nas situações excepcionais previstas na Constituição, como a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ele entendeu que a Lei do município de Tuntum se enquadraria na aplicação da orientação do Supremo
Tribunal Federal (STF), que definiu a contratação temporária somente se: existir previsão legal dos casos; a
contratação se der por prazo determinado; tenha como função atender a necessidade temporária, devidamente
justificada; e a necessidade temporária seja de excepcional interesse público.

O desembargador destacou que a contratação temporária não pode abranger serviços permanentes que estão a
cargo do Estado, nem aqueles de realização previsível, para os quais a Administração deve alocar, de forma
planejada e racional, os cargos públicos suficientes, a serem providos por concurso.

“Em relação às hipóteses contidas nos incisos V, VI e IX da Lei municipal, a generalidade das previsões legais,
sem especificação das situações emergenciais que autorizariam o Poder Público a contratar os servidores ali
mencionados, configura, ao meu sentir, manifesta afronta ao art. 19, IX, da CE”, avaliou.
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A regulamentação de procedimentos relativos ao pagamento de honorários de perito, tradutor ou de intérprete -
que atuem nos processos em que for deferida a assistência judiciária gratuita - foi definida em proposta de
resolução aprovada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), na Sessão Plenária Administrativa dessa
quarta-feira (15).

O TJMA considerou norma da Constituição Federal, que atribui ao Estado o dever de prestar assistência
judiciária e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, além do fato, em muitos processos, da
necessidade de produção de prova pericial para demonstração da procedência da pretensão posta em juízo,
assim como de disciplinar os procedimentos de pagamento de honorários nesses processos.

Os serviços instituídos serão pagos pelo Tribunal, com recursos do Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário (FERJ), destinados a atender as partes beneficiadas pela assistência judiciária
gratuita, nos processos da Justiça estadual.

De acordo com a resolução, os peritos a serem nomeados pelos juízes serão os constantes do Cadastro
Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC), também aprovado na sessão por meio de
resolução, que será instituído e formado pela Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão.

A designação de perito, tradutor ou intérprete compete exclusivamente ao juiz da causa, que poderá determinar
a substituição desses profissionais, desde que o faça fundamentadamente.
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A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença do Juízo da Comarca de Codó,
que condenou a Fundação Projeto Comunitário Alimentar e quatro pessoas, entre elas o ex-prefeito Benedito
Francisco da Silveira Figueiredo, por atos de improbidade administrativa, que consistiram em desvios de
medicamentos, carteiras escolares e merenda escolar pertencentes ao município.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), por intermédio da Promotoria de
Justiça de Codó. Sustentou que, no dia 26 de maio de 2009, um caminhão da Líder Agropecuária, acompanhado
por um veículo que conduzia Eliane Costa Carneiro Figueiredo, ex-primeira dama e companheira do ex-prefeito,
foi abordado por policiais militares, no entrocamento das rodovias MA-026 e BR-316.
Acrescentou que o motorista, que no dia prestava serviços para a empresa Cosama, afirmou ter trabalhado
como motorista na Secretaria de Esportes da prefeitura, quando era administrada pelo ex-prefeito. O MPMA
disse ter verificado que tanto a Cosama quanto a Líder eram empresas do Grupo Figueiredo, de propriedade de
Benedito Figueiredo.

Segundo a ação, o motorista, após ter se recusado a abrir o compartimento de carga, teria fugido do local,
levando as chaves. O delegado regional e o comandante da PM teriam, então, decidido remover o caminhão
para o posto fiscal, por meio de ligação direta.

Antes disso, porém, Flora Maria Oliveira Reis teria comparecido ao local com as chaves, afirmando que a carga
consistia em carteiras pertencentes à Fundação Alimentar, apresentando nota fiscal emitida por uma empresa
de móveis.

Narra a ação que, após a abertura do baú do veículo pelos fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz), foram
encontradas carteiras escolares, merenda escolar e medicamentos, todos do município, conforme termo de
encaminhamento de mercadorias apreendidas.

SENTENÇA - Recuperada a carga e após o trâmite regular do processo, a sentença da Justiça de 1º Grau julgou
a ação parcialmente procedente. Benedito Francisco da Silveira Figueiredo e Eliane Costa Carneiro Figueiredo
foram condenados, cada um, a oito anos de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o
Poder Público pelo mesmo prazo; Flora Maria Oliveira Reis e Eudix Tereza Carneiro da Silva receberam a
mesma condenação, só que por 5 anos, período igual ao que a Fundação Alimentar foi proibida de contratar
com o Poder Público.

Os apelantes recorreram ao TJMA, alegando cerceamento de defesa, falta de descrição adequada das condutas
atribuídas a eles e, no mérito, sustentaram que a decisão foi totalmente equivocada e afastada das provas nos
autos.

O desembargador Marcelino Everton (relator) disse que o despacho que determinou a expedição das cartas
precatórias foi devidamente publicado, assim como descritas, adequadamente, as condutas imputadas a cada



um dos apelantes, citando jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do TJMA.

No mérito, o magistrado entendeu que os elementos constantes dos autos demonstram a existência de atos de
improbidade, com depoimentos de testemunhas e prova material (auto de apreensão).

O desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito, juiz-substituto de 2º Grau, José Jorge Figueiredo dos
Anjos, também votaram pelo desprovimento do recurso dos apelantes, de acordo com parecer do Ministério
Público.

POSTLINK%%



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - ESMAM
17/02/2017 - SITE O MARANHENSE 
POSITIVA
Nova Diretoria da ESMAM será empossada nesta sexta-feira

Pag.: 33

Nova Diretoria da ESMAM será empossada nesta
sexta-feira

17/02/2017 11:20:57

 

A nova Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), que tem os desembargadores
Paulo Sérgio Velten Pereira e José de Ribamar Castro, respectivamente, como diretor e vice-diretor, serão
empossados nesta sexta-feira (17), pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Cleones Carvalho Cunha. O evento ocorrerá no auditório da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA),
que fica ao lado da sede da escola.

Os desembargadores Paulo Velten e José de Ribamar Castro tiveram seus nomes indicados pelo presidente do
TJMA, desembargador Cleones Cunha, para integrar a Diretoria da ESMAM no biênio 2017/2018 em 19 de
outubro de 2016, em Sessão Plenária TJMA. Os dois magistrados foram eleitos por aclamação pelos demais
membros da Corte.

Ao longo do biênio 2015/2016, a Escola da Magistratura foi dirigida pelo desembargador Jamil Gedeon e tinha
como vice-diretor o desembargador Paulo Velten, que agora assume a Diretoria.

"Me sinto muito honrado pela indicação do meu nome para a diretoria da Escola da Magistratura, onde espero
desenvolver um bom trabalho, honrando o compromisso envidar todos os esforços possíveis para contribuir
positivamente para a engrandecimento da escola como referência acadêmica, contribuindo para o
aperfeiçoamento dos serviços judiciários", disse Velten quando confirmado no cargo. Para ele, assumir a
diretoria da Esmam é dar continuidade ao trabalho brilhante desenvolvido pelo desembargador Jamil Gedeon,
que, segundo ele, elevou a importância da escola, fazendo dela um local de estudo sobre temas de extrema
relevância para o aprimoramento de magistrados e servidores.

TRÊS DÉCADAS - A nova Diretoria da ESMAM é a primeira a toma posse após os 30 anos de existência da
escola, uma das escolas judiciais mais antigas do país, comemorados em 12 de novembro de 2016. Centenas de
magistrados e milhares de servidores já participaram de cursos, capacitações, palestras, seminários, entre
outras atividades desenvolvidas, todas com o foco na capacitação dos integrantes do Poder Judiciário e, em
muitos casos, da sociedade.

Somente em 2016, cerca de 3.500 profissionais foram capacitados em 116 cursos realizados pela ESMAM.
Foram 107 cursos presenciais e nove na modalidade a distância, uma inovação que se efetivou na gestão do
desembargador Jamil Gedeon.

Pela Diretoria da ESMAM também já passaram os desembargadores José Pires da Fonseca (primeiro diretor),
Emésio Dário de Araújo, Arthur Almada Lima Filha, Madalena Alves Serejo, Cleones Carvalho Cunha, Lourival



de Jesus Serejo Sousa (dois biênios), Júlio Araújo Aires, Marcelo Carvalho Silva (dois biênios).

PERFIL - Paulo Sérgio Velten Pereira é natural de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Descendente de
maranhenses, está radicado no Estado desde 1984, tendo recebido da Câmara de Vereadores de São Luís o
título de Cidadão Ludovicense em 2004 e da Assembleia Legislativa do Estado, o de Cidadão Maranhense, em
2012. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

É professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da Escola Superior da Magistratura (ESMAM).
Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Especialista em
Direito Processual Civil também pela PUC/SP, em Direito Empresarial pelo Instituto Mackenzie de São Paulo
(MACKENZIE/SP) e em Direito dos Contratos pelo Centro de Extensão Universitária (CEU/SP). É autor do livro
"Taxa de Licença e Verificação Fiscal - Aspectos Constitucionais e Legais" e de diversos artigos publicados em
revistas jurídicas de circulação nacional. Velten Pereira é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual
(IPDP) e do Instituto de Direito Privado (IDP), das Associações dos Magistrados Brasileiros (AMB), dos
Magistrados do Maranhão (AMMA) e da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Também é
membro colaborador do centenário Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP).

Desde outubro de 2008, é membro da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

José de Ribamar Castro nasceu em 26 de março de 1949, na cidade de Pinheiro (MA). Formado em Filosofia e
Direito e pós-graduado em Filosofia Contemporânea pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Direito
Processual Civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é professor adjunto de Direito
Constitucional, Filosofia Geral e Direito de Família (UFMA).

Na magistratura, foi juiz titular nas comarcas de Barão de Grajaú, Pindaré, Brejo e Coroatá. Em São Luís, atuou
como juiz do Juizado Especial de Trânsito, 3ª Vara Cível, Justiça Militar e corregedoria (no biênio 1998/2000),
titular da 1ª Vara da Família e juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

 Na Justiça Eleitoral, foi juiz eleitoral nas zonas de Barão de Grajaú, Pindaré, Brejo, Coroatá e em São Luís, nas
91ª e 89ª Zonas Eleitorais e juiz da Corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Exerceu, ainda, o cargo de
vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA).

 Tem pós-graduação em Teologia Bíblica pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão (IESMA);
Atualização em Pedagogia pelo Instituto Pedagógico Latinoamericano Y Caribeno, em Valores Morales, em
Havana, Cuba; Pensamento Franciscano pelo Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis/RJ e Experiência
em Pensamento Franciscano na cidade de Assis, na Itália.

Lecionou na Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e Faculdade Santa Terezinha (CEST) e no início da
carreira foi professor nos colégios Ivar Saldanha, Henrique de La Roque, Centro Caixeiral e Liceu Maranhense
e nos cursos pré-vestibulares Padrão, Castro Alves, Seleção, CIPE, Meng e José Maria do Amaral.
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A 4ª Vara do Júri de São Luís promove nesta segunda feira (20/02), a partir de 8h30, o julgamento de Gustavo
Augusto Menezes Lopes (Gugu) e Rafael Mendonça Costa (Nikito), acusados de envolvimento na morte do
policial civil Cristiano Azevedo da Mota, crime ocorrido no dia 17 de outubro de 2012, nas imediações da
entrada do Campus do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, durante troca de tiros entre facções
criminosas.

Cristiano Azevedo foi morto por erro de execução, atingido com um disparo nas costas, quando passava pelo
local, em direção ao trabalho. Os outros dois acusados, Deusdeth Garcia Gusmão e Marlon da Silva Soares
recorreram da decisão de pronúncia e por isso não serão levados a julgamento no dia 20.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o homicídio ocorreu em consequência de uma briga de facções. Um
dos acusados, Marlon Silva Soares, que integraria uma quadrilha de traficantes, reuniu-se com dois outros
comparsas, identificados apenas por  Chibiu e Andrezinho, para planejar uma emboscada contra os integrantes
de outro grupo rival, do qual faziam parte Rafael Mendonça Costa (Nikito), Gustavo Augusto Menezes Lopes
(Gugu) Deusdeth Garcia Gusmão (Pelado) e Taynara de Jesus Gomes Mendes (Índia).

Segundo a acusação, “Marlon e seus comparsas planejaram oferecer uma arma de fogo para Rafael Mendonça,
que por sua vez aceitou o negócio, tendo combinado preço e local de entrega: a entrada do Sá Viana”. Os
grupos rivais chegaram em dois veículos – o de Marlon em um Gol preto e o de Rafael, em um Gol vermelho.

Ao se aproximarem das imediações do portão de entrada da UFMA, o grupo de Marlon iniciou a execução do
crime planejado, efetuando vários disparos em direção aos ocupantes do Gol vermelho, que revidaram atirando
também.

O policial civil Cristiano Azevedo da Mota, que passava pelo local em direção ao seu trabalho, ficou na linha do
fogo cruzado, tendo sido alvejado com um disparo nas costas e veio a óbito no local.

A sessão de julgamento, no próximo dia 20 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, José Ribamar Goulart Heluy Júnior, e ocorrerá no auditório da 4ª Vara do Júri, no Fórum
Des. Sarney Costa (Calhau).
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Com informações da Asscom TJ-MA
 
Des. Paulo Venten é o novo diretor da ESMAN
Toma posse hoje, a nova Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM). O
desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, assume o comando da casa em substituição a Jamil Gedeon e tem
como vice-diretor o desembargador José Ribamar Castro.

A ESMAN completou 30 anos de atividade em novembro do ano passado; é uma das escolas judiciais mais
antigas do país. Centenas de magistrados e milhares de servidores já participaram de cursos, capacitações,
palestras, seminários, entre outras atividades desenvolvidas, todas com o foco na capacitação dos integrantes
do Poder Judiciário e, em muitos casos, da sociedade.

Somente em 2016, cerca de 3.500 profissionais foram capacitados em 116 cursos realizados pela ESMAM.
Foram 107 cursos presenciais e nove na modalidade a distância, uma inovação que se efetivou na gestão do
desembargador Jamil Gedeon.

O novo diretor, Paulo Sérgio Velten Pereira, é professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da
Escola Superior da Magistratura (ESMAM). Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP). Tem um livro publicado: “Taxa de Licença e Verificação Fiscal – Aspectos Constitucionais e
Legais”, além de diversos artigos publicados em revistas jurídicas de circulação nacional. É membro da 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desde outubro de 2008.

A nova diretoria toma posse às 17h, no Auditório da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA).


