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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) se prepara para uma inspeção de verificação do funcionamento de setores
administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 1° e 2° graus de jurisdição. A ação, de
caráter ordinário, verificará processos em andamento no Judiciário maranhense.

A Portaria n.° 09, assinada neste mês pelo corregedor-nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, foi
reproduzida no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário maranhense, na início da semana passada.

Pelo documento, a realização dos trabalhos terá início às 10 horas do próximo dia 27 e será encerrada às 19
horas do dia 31 deste mês. Durante o período, o expediente forense funcionará normalmente, bem como não
haverá qualquer interferência nos prazos processuais. O ato exige somente a disponibilidade de pelo menos um
servidor com conhecimento para prestar informações à equipe de inspeção, caso seja solicitado.

A equipe de inspeção é formada por sete juízes e 11 servidores do CNJ. Foi solicitado que o TJ-MA disponibilize
um local adequado para desenvolvimento dos trabalhos de inspeção com espaço e infraestrutura para análise
dos documentos e informações colhidos durante a inspeção. Em atendimento, foi ofertada a sala em que
funciona a Assessoria Jurídica da Presidência do tribunal.

O processo de inspeção deverá tramitar sob segredo de Justiça e o relatório final deve ser apreciado pelo
plenário do órgão de controle. De acordo com o CNJ, a Corregedoria Nacional realiza inspeções para apuração
de fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares,
havendo ou não evidências de irregularidades. Em alguns casos, o órgão pode instaurar sindicância
investigativa para aprofundar fatos graves apontados em relatório de inspeção.
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Notícia boa: Justiça determina que Prefeito de
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Postado em 18 de março de 2017 por Cristiana França

Após realização de audiência pública na cidade de Barreirinhas que abordou a convocação dos

aprovados realizada pelo deputado Wellington do Curso (PP), a população tomou ciência, na manhã

desta sexta-feira (17), da decisão judicial que proíbe a Prefeitura de realizar contratações temporárias

para cargos para os quais existam candidatos aprovados. Trata-se da decisão do juiz de Direito que

está respondendo pela comarca do município, Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, que emitiu a

decisão na tarde de quinta-feira (16).

A decisão abrange os candidatos que estejam dentro ou fora do número de vagas no concurso

realizado no ano de 2016 (edital 01/2016). Caso a Prefeitura desobedeça a decisão judicial, será

punida com multa diária no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais)

“Nos dias 23 e 24 de fevereiro, nós estivemos na cidade de Barreirinhas e nos reunimos com os

aprovados, que no momento estavam acampados na sede da Prefeitura. Saímos de lá com o

compromisso de realizarmos uma audiência pública, que aconteceu no dia 08 de março. Tal audiência

contou com a representatividade do Ministério Público e da Prefeitura, além dos aprovados no

concurso. Ficamos felizes por saber dessa decisão que garante a moralidade no serviço público e,

principalmente, vai ao encontro dos direitos dos aprovados”, disse Wellington.

http://www.cristianafranca.com.br/noticia-boa-justica-determina-que-prefeito-de-barreirinhas-emposse-os-aprovados-em-concurso/
http://www.cristianafranca.com.br/author/cristiana-franca/
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O promotor de justiça, Lindonjonson Gonçalves de Sousa, lamentou as críticas do deputado federal Hildo Rocha
(PMDB) que o acusou de estar a serviço do governador Flávio Dino (PCdoB).  Ele é o responsável pelas
investigações de desvios de recursos da Secretaria de Saúde, durante o Governo Roseana Sarney.

Na semana passada, após o juiz Clésio Coelho Cunha inocentar Roseana do processo, Lindonjonson disse estar
perplexo com a decisão e iria avaliar medidas para recorrer. Foi o suficiente para Hildo politizar a questão.
 Toda vez que um peemedebista é suspeito de corrupção, representantes do grupo Sarney acusam  o atual
Governo.

No caso da Máfia da Saúde, segundo a promotoria mais de R$ 150 milhões foram desviados do programa
"Saúde é Vida" que prometia construir 64 hospitais. O dinheiro serviu para abastecer campanhas políticas.

O promotor divulgou a seguinte 'Nota Pública'. Confira:

"Lamento declaração, nesta semana, de um parlamentar da bancada federal do Maranhão, na tribuna da
câmara, assacando-me uma inexistente amizade com o atual governador do estado e, por isso, minha atuação
funcional estaria a serviço deste, quanto a uma ação penal contra uma ex-governadora.

O lamento se deve ao fato da representação popular, a despeito dos relevantes assuntos possíveis diante dos
graves problemas que enfrenta a população do Maranhão, estar sinalizando os costumes dos rigores da lei para
os inimigos do poder. Além disso, reproduz a mentalidade da pequena elite branca, perdulária e mandona,
protagonista, enquanto fingia governar, de imensos prejuízos ao contribuinte brasileiro, resultando no
abandono da população com os piores indicadores de saneamento básico, saúde, educação e precariedade na
infraestrutura.

No caso sub-judice, a ação penal versa sobre uma parte de mais de 150 milhões, dos três bilhões e 800 milhões,
de um empréstimos, na gestão estadual passada, a ser pago por todos, e que seria usado para "revolucionar" a
saúde pública no Maranhão, mas legou uma estrutura de 64 hospitais, inúteis ou subutilizados, em meio a um
rosários de ilegalidades cometidas, supostamente com objetivos de enriquecimento ilícito.

Uma decisão judicial, depois da denúncia recebida, deu à acusada que o parlamentar defende, a absolvição
sumaria, quando a instrução já estava designada. Reafirmo que a minha atuação é pautada somente no
conhecimento da lei penal, na criteriosa avaliação das provas do processo, em que consta inclusive análise do



Tribunal do Contas do Estado; e inspirada em nosso patrono Celso Magalhães, assim como nos ideais de tantos
outros militantes do Direito, passados e atuais, construtores de uma sociedade que se pretende que tenha como
pilar um sistema de justiça com tratamento igualitário para todos".
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 ISMAEL ARAUJO
 18/03/2017
Durante a instrução do processo o acusado do crime e outras testemunhas serão interrogadas

SÃO LUÍS - O juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, José Ribamar Heluy Júnior, marcou para o
dia 18 de maio, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, mais uma audiência de instrução do
processo referente ao assassinato da publicitária Mariana Meneses de Araújo Costa, de 33 anos. Segundo a
polícia, a vítima foi encontrada desacorda no quarto de seu apartamento, no Turu, no dia 13 de novembro do
ano passado. Lucas Leite Ribeiro Porto, de 33 anos, cunhado da vítima, é o principal acusado e foi autuado
pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e feminicídio.

O magistrado atendeu ao pedido dos advogados de defesa do acusado para marcar uma nova audiência de
instrução devido não terem sido localizadas duas testemunhas de defesa, que seriam ouvidas na primeira
audiência, por meio de precatória pelo fato de não residirem no Maranhão.

Segundo José Ribamar Heluy Júnior, durante essa nova audiência deverão ser ouvidas as testemunhas que
faltam, e acusado inclusive Lucas Porto. Após esse passo o juiz poderá tomar a decisão de pronunciar ou não o
réu a ser submetido a júri popular, mas cabendo recurso para recorrer no Tribunal de Justiça ou no Supremo
Tribunal de Justiça, em Brasília.

A primeira audiência de instrução ocorreu na quinta-feira, 16, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, e foi presidido pelo juiz José Ribamar Heluy Júnior, e que contou com a presença do promotor de Justiça,
Gilberto Câmara, e cinco assistentes de acusação. Já a defesa do interrogado Lucas Porto foi composta por
cinco advogados do estado do Ceará.

Nesse primeiro momento, os advogados de defesa de Lucas Leite Ribeiro Porto, de 33 anos, alegaram que o seu
cliente tem problema psiquiátrico, fato desmentido por Carolina Costa, que é esposa do acusado e irmã da
publicitária.

Ela e mais sete pessoas foram ouvidas como testemunha de acusação. Seis pessoas foram arroladas como
testemunhas de defesa, incluindo o profissional da área de saúde, o psiquiatra Geraldo Melônio.


