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Habeas corpus será julgado pelo ministro-relator Ribeiro Dantas, da Quinta Turma do tribunal
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A defesa do ex-chefe da Superintendência Especial de Investigações Criminais (Seic), Tiago Bardal, entrou com
pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que seja declarada nula a decisão do juiz
titular da 1ª Vara Criminal de São Luís, Ronaldo Maciel, que determinou a prisão preventiva do delegado da
Polícia Civil do Maranhão.

O habeas corpus será julgado pelo ministro-relator Ribeiro Dantas, da Quinta Turma do STJ.

Bardal foi preso no dia 2 de março, por suspeita de participação em uma suposta quadrilha de contrabandistas
de cigarros e bebidas. Desde então, ele está recolhido no presídio da Delegacia Especial da Cidade Operária
(Decop), em São Luís.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e a Superintendência Estadual de Prevenção
e Combate a Corrupção (Seccor), o pedido de prisão aconteceu por quebra de confiança e porque Bardal foi
encontrado próximo a um local onde oito suspeitos – dentre eles policiais militares – foram presos em flagrante
por contrabando.

O advogado que estava com ele no dia da ação policial, Ricardo Jefferson Muniz Belo, também foi preso e
encaminhado à Penitenciária de Pedrinhas, onde permaneceu até o início desta semana. Ele teve concedido
habeas corpus pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão.
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Luís Fernando Silva, prefeito de São José de Ribamar, tem conversado com diversos pré-candidatos ao
cargo de deputado estadual entre eles o secretário de Estado de Desenvolvimento Social , Neto
Evangelista já teria dado como certo o apoio de Luís Fernando.
 
  Ocorre que na tarde desta quinta-feira (15), o prefeito esteve juntamente, com Karlos Parabuçu
Santos Figueiredo, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos na abertura da oficina de leitura Comunitária do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (PDDI), o mesmo "pousou" para várias fotos com Luís Fernando, e segundo pessoas que
estavam no local o clima de descontração e "alinhamento" pairava sobre ambos.
 
O que se sabe no estado é que  o filho do magistrado é candidato a deputado estadual.
 
Ao que tudo indica, Luís Fernando pode trocar Neto Evangelista pelo filho do desembargador José
Joaquim.
 
AGUARDAR E CONFERIR!
Por Werbeth Saraiva
__________________________
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