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Em sentença assinada na última sexta-feira (18), o juiz Marcelo Santana Farias, titular da 1ª vara da comarca
de Lago da Pedra, condenou o réu Marcos Flávio Costa da Silva a 12 (doze) anos, cinco meses e dez dias de
reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores. A pena deve ser cumprida em regime inicialmente
fechado. O réu deve ainda pagar 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, além das custas. Na sentença, o juiz
nega ao réu o direito de recorrer em liberdade.

              De acordo com o processo (Processo nº 8142015), entre os dias 20 e 23 de março de 2015 o réu,
juntamente com outro acusado, Francisco Silva Brito, o "Chico ou Bicão", como é conhecido, além de dois
menores, associaram-se para cometer diversos crimes mediante o uso de arma de fogo.

             A série de crimes teria tido início no dia 20 de março, quando os quatro acusados subtraíram da vítima
Ediberto Damásio de Brito, na cidade de São Domingos, o veículo que utilizaram para cometer os demais delitos.
No dia seguinte (21), a quadrilha roubou a motocicleta de Fábio da Silva Cruz. O crime, cometido com o
emprego de arma de fogo, ocorreu na estada que liga Lagoa Grande do Maranhão a Lago da Pedra.

            Ainda segundo a denúncia, na manhã do dia 21 a quadrilha teria roubado uma motocicleta na cidade de
Joselândia, retornando em seguida a Lago da Pedra. No município, o grupo invadiu a residência de outra vítima,
Eriscarlos Barbosa Oliveira, ameaçando o mesmo e exigindo dinheiro e jóias das pessoas que se encontravam
na casa, bem como a chave da camionete Hilux de propriedade de outra vítima, Jucélio Costa de Andrade.

                  Consta do processo que Jucélio teria entregue ao grupo a quantia de R$ 300 (trezentos reais), ao que
os assaltantes iniciaram uma revista na carteira da vítima, encontrando na mesma mais R$ 3.550,00 (três mil e
quinhentos e cinquenta reais), além de três cheques. Ato contínuo, o grupo atingiu Jucélio com tapas no rosto,
levando do mesmo a camionete, celulares, jóias, mais R$ 1 mil (mil reais) de outra vítima, deixando Jucélio e
Eriscarlos amarrados e amordaçados e levando como reféns uma mulher e a neta dela. O carro e as reféns
foram abandonados no povoado Barraquinha.

           No dia 23, após troca de tiros com policiais na cidade de Joselândia, o denunciado Marcos Flávio foi
capturado juntamente com um dos menores que participaram do crime.

            Na sentença, o magistrado afirma que a materialidade delitiva do réu ficou devidamente comprovada na
audiência de instrução, em especial pelos depoimentos de testemunhas e vítimas, algumas das quais
reconheceram o réu. De acordo com o magistrado, o emprego de arma de fogo para a realização dos crimes e a



participação dos menores também ficaram comprovadas.

              O juiz destaca ainda o crime de corrupção de menores cometido pelo réu, crime esse previsto no art.
244-B do Código Penal. Os menores também foram reconhecidos por algumas das vítimas como participantes
da quadrilha.

 Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Foi realizada na manhã desta segunda-feira (21) busca e apreensão nas residências e escritórios dos
ex-secretários da Fazenda Cláudio Trinchão e Akio Valente, além do advogado Jorge Arturo e nos escritório do
Centro de Tecnologia Avançada Ltda. As ações foram determinadas pela juíza Critiana Ferraz, da 8ª Vara
Criminal.

A operação está relacionada ao caso da Máfia da Sefaz. Trinchão, a ex-governadora Roseana Sarney e outros
foram acusados de montar esquema de gerou prejuízos de R$ 440 milhões em isenções irregulares. O escritório
do advogado Jorge Arturo seria o centro de intermediação entre a Fazenda estadual e empresários que seriam
beneficiados com as isenções fraudulentas.
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Gerô, morto em 2007

A família do artista maranhense Jeremias Pereira da Silva receberá indenização após acordo firmado com o
Governo do Estado, finalizando processo que estava em tramitação na Justiça. A ação foi movida pelo filho do
artista, Jederson Rodrigues da Silva, 25 anos, com a finalidade de obter provimento judicial para
responsabilização civil do Estado, à época, pela morte do artista. "Gerô", como era conhecido no cenário
artístico local, foi morto em 2007, aos 46 anos, quando estava sob custódia estadual, após ser confundido com
um suspeito de assalto.

Para o filho do artista, que durante todos estes anos vem acompanhando o processo, a dor da família não se
apaga com este resultado, mas é uma forma de tentar minimizar o sentimento de impunidade que também
permanece. "Não repara a dor de uma perda, mas algum retorno o Estado ia ter que nos dar, por direito", avalia.

"Aqueles dias nunca serão esquecidos", enfatiza o jovem, mas, sobretudo, ele diz que tenta amenizar a dor com
as boas lembranças que tem do pai. "Sempre que ouço uma canção de João do Vale, ou quando olho o violão do
meu pai, ou quando preciso de um conselho, ele está em minha cabeça. Eu lembro dele me chamando de
'negão', pedindo para eu escutar a música que ele havia acabado de fazer e pedindo meu palpite, mesmo nunca
aceitando os palpites", diz ele, emocionado.

A lembrança do pai é ainda mais forte quando ele pensa na convivência que não puderam ter - no passado e a
futura. "São muitas horas destinadas a ele e a toda hora um pensamento. Quando penso que terei minha família,
terei meus filhos, penso no avô que ele seria. Um avô cheio de palhaçadas, afinal, ele só teve a mim e acho que
iria adorar um neto", diz o rapaz sobre a saudade que vai durar eternamente.

O acordo foi firmado no momento em que ocorrem as ações da Semana da Consciência Negra, promovidas pelo
Governo do Estado e que prosseguem até o dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. A data homenageia
Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial.
Cordelista, fã de João do Vale, Gerô foi parceiro de Joãozinho Ribeiro, de Escrete, de Josias Sobrinho, de Ribão
da Flor, o Ribão de Olodum, hoje Ribão da Favela. Com seu inseparável chapéu de couro, Gerô gravou quatro
CDs e diversos jingles de campanhas políticas e eleitorais.

Acordo

Os trâmites para o acordo seguiam normalmente e com brevidade durante a gestão do governador Jackson Lago,
mas não houve a continuidade pela gestão seguinte. O processo ficou todos estes anos parados e agora, o



governador Flávio Dino retomou o andamento dos trâmites. Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão e transitada em julgado à época, resultou no pagamento de indenização a título de danos morais.

Este ano, o autor da ação apresentou ao Estado proposta de redução em 35% do valor total e atualizado da
condenação. "Com a formalização do acordo, além de assumir o pagamento do valor objeto de condenação
transitada em julgado, também se permitiu honrar uma dívida moral que o Estado do Maranhão possuía com a
família do artista", avalia o procurador geral do Estado, Rodrigo Maia.

"Com esse acordo, o Governo do Estado mostra a preocupação com a situação dos familiares e presta uma justa
homenagem ao artista que muito contribuiu para a arte maranhense", ressalta o secretário de Estado de
Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. "Dessa forma, temos o devido reconhecimento
do Estado de um crime praticado por um agente público e, portanto, a família tem seu direito à reparação",
pontuou.

Francisco Gonçalves enfatiza ainda que, neste momento, o Governo do Maranhão faz justiça a Gerô e à sua
família. "Tendo essa sensibilidade, mostra que não compactua nem com a violência, nem com a tortura", disse o
secretário. O acordo entre as partes resultou no valor de R$ 250.748,76, a ser quitado em seis parcelas mensais.
A família é auxiliada atualmente por pensão vitalícia, concedida à viúva de Gerô, por meio de lei estadual
editada pelo então governador Jackson Lago.

Reparação

O caso de Gerô mobilizou o meio artístico do Maranhão e a sociedade e foi destaque em todos os veículos de
imprensa maranhenses, pela perda de um importante nome da arte maranhense e por um novo olhar ao
trabalho do policiamento. Fruto dessa ocorrência e pela conscientização e disciplinamento deste trato, foi
instituído o Dia Estadual de Combate à Tortura, através da Lei nº 8.641/2007. Na ocasião, o Comitê Estadual de
Combate à Tortura – Maranhão realizou atividades com fins a sensibilizar as instituições do Estado e a
sociedade civil para condenar esse crime e erradicá-lo definitivamente.

O post Depois de quase 10 anos, família de "Gerô" é indenizada apareceu primeiro em Blog do Minard.

http://minard.com.br/2016/11/depois-de-quase-10-anos-familia-de-gero-e-indenizada/
http://minard.com.br
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A juíza da 8ª Vara Criminal, Cristiana Feraz, determinou a busca e apreensão nas residências dos ex-secretários
da Fazenda (Sefaz) do governo Roseana Sarney, Cláudio Trinchão e Akio Valente, que são suspeitos de integrar
um esquema criminoso montado no âmbito da Sefaz entre os anos de 2009 e 2014.

A magistrada também determinou que a polícia fizesse buscas e apreensões no escritório de advocacia Mendoza
e Torres Advogados Associados e na sede da empresa Centro de Tecnologia Avançada - CTA.

A ordem tem como objetivo apreender documentos físicos e eletrônicos que estejam relacionados aos desvios de
quase R$ 1 bilhão da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), que ocorreu durante quase 6 anos.

O cumprimento dos mandados judiciais foi coordenado pelo Ministério Público com o apoio da Polícia Civil.

Entenda o caso

O titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica de São Luís, Paulo Roberto
Barbosa Ramos, ofereceu uma denúncia contra os ex-secretários da Fazenda, Cláudio Trinchão e Akio Valente,
a ex-governadora Roseana Sarney, e mais 6 pessoas por suspeitas de integrarem um esquema criminoso que
atuava no âmbito da Sefaz.

A organização criminosa concedida benefícios tributários ilegais para grupos empresariais com objetivo de
obter lucros em cima das concessões.

Leia mais:

Cláudio Trinchão comandou organização criminosa na SEFAZ, diz documento

http://www.netoferreira.com.br/poder/2016/11/claudio-trinchao-comandou-organizacao-criminosa-na-sefaz-apontam-documentos/
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Quem não se lembra de um vídeo protagonizado pela ainda prefeita de Axixá, Roberta Barreto,
batendo boca e humilhando moradores de Axixá, por causa da pintura de uma praça no município???

Quem não se lembra de um inusitado vídeo protagonizado pela ainda prefeita de Axixá, Roberta Barreto,
perdendo o controle durante uma discussão com moradores por causa da pintura de uma praça no município???

Pois a mesma prefeita que humilhou os moradores e que foi afastada por 120 dias pela Justiça, em decisão,
expedida pelo juiz Artur Gustavo Azevedo do Nascimento, da Comarca de Icatu, acatando pedido do Ministério
Público do Maranhão, agora anda criando factóides contra a prefeita eleita da cidade, Sônia Campos (PDT).

A estratégia maquiavélica da prefeita derrotada é patrocinar matérias inverídicas, falsas e criminosas contra
a prefeita eleita Sônia Campos (PDT). A justiça já concedeu liminar favorável à prefeita eleita, para que possa
obter informações da atual gestão, para uma transição democrática e transparente.

Reveja o vídeo em que a atual gestora esculacha moradores e eleitores de Axixá, talvez por isso, ela
não conseguiu a reeleição.

http://filipemota.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Prefeita-de-Axixá-MA-bate-boca-com-m
oradores-15.10.13-YouTube.mp4

 

Share

http://filipemota.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Prefeita-de-Axixá-MA-bate-boca-com-moradores-15.10.13-YouTube.mp4
http://filipemota.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Prefeita-de-Axixá-MA-bate-boca-com-moradores-15.10.13-YouTube.mp4
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A Polícia Civil do Maranhão cumpriu hoje (21) mandados de busca e apreensão nas residências e escritório de
pelo menos três dos denunciados no chamado Caso Sefaz.

Autorizados pela juíza Critiana Ferraz, que responde interinamente pela 8ª Vara Criminal, os policiais foram até
as residências dos ex-secretários de fazenda Cláudio Trinchão e Akio Valente e à casa e escritório do
advogado Jorge Arturo.

Um mandado – foram 10 no total – foi cumprido, ainda, no Centro de Tecnologia Avançada (CTA), empresa do
advogado.

A denúncia do caso foi apresentada no final do mês de outubro pelo promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica de São Luís.

Saiba mais sobre o caso aqui.

http://gilbertoleda.com.br/?s=caso+sefaz&amp;submit=Pesquisa
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Foi reiterada a opção de celebração de convênio para que sejam solucionados possíveis impasses de

internação de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais particulares.

Para apresentar novos subsídios técnicos voltados à qualificação das decisões referentes à judicialização da

saúde, preservando a autonomia dos magistrados, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da

Saúde (SES), participou, na sexta-feira (18), de uma nova rodada de debate com o Tribunal de Justiça do

Maranhão e os juízes da Fazenda Pública.

 

Visando garantir os direitos da população aos serviços da rede de atendimento da rede pública, os juízes da

Fazenda Pública, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador

Cleones Cunha, e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, reiteraram a opção de celebração de convênio

para que sejam solucionados possíveis impasses de internação de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde

(SUS) em hospitais particulares.

 

"A partir da reestruturação da rede estadual de saúde ampliamos serviços e, sobretudo, leitos de UTIs, sendo

esta uma das demandas que originam, na maioria das vezes, a judicialização. Funcionamos com uma Central de

Leitos 24 horas por dia, com disponibilização da alternativa assistencial considerada mais adequada à

necessidade do paciente", destacou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

 

A secretária-adjunta de Assuntos Jurídicos da SES, Lídia Schramm, pontuou que, desde janeiro deste ano, a SES,

por meio de ofício, colocou à disposição a equipe técnica do setor para atender possíveis demandas para evitar a

judicialização, inclusive durante o fim de semana e feriados, e, assim, resolver administrativamente questões

emergenciais. "Estamos à disposição para buscar soluções e reduzir o volume dos processos judiciais", garantiu.

 

O presidente do TJMA, o desembargador Cleones Cunha, propôs retomar a proposta de elaboração de um

convênio a ser firmado entre o Governo do Estado, Secretaria Municipal de Saúde e Sindicato dos Hospitais

Particulares da Capital (Sindhosp), com o objetivo de assegurar o acesso dos pacientes ao atendimento na rede

pública e reduzir eventuais perdas dos hospitais particulares com os custos das internações.

 

"Gostaria de reunir com os juízes da fazenda pública para analisar de forma conjunta a minuta de convênio,

preservando a autonomia dos magistrados", observou Cleones Cunha.

 

 

Participaram também da reunião representantes Secretaria de Estado da Saúde (SES), da Procuradoria Geral do



Estado (PGE), da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA) e do Sindhosp, e ainda diretores de

hospitais particulares.
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A polícia realiza, na manhã desta segunda-feira (21), ações de busca e apreensão nas residências dos

ex-secretários de fazenda Cláudio Trinchão e Akio Valente, na residência e escritório do advogado Jorge

Arturo Mendoza e na sede da empresa Centro de Tecnologia Avançada - CTA.
 

A ordem partiu da juíza Cristiana Feraz, da oitava vara criminal, para apreensão de documentos físicos

e eletrônicos que estejam relacionados aos desvios de quase R$ 1 bilhão da Secretaria de Estado da

Fazenda (SEFAZ), de 2009 a 2014, no período do governo de Roseana Sarney.
 

Se algum dos envolvidos no esquema criminoso tentar obstruir os trabalhos da polícia, pode haver

prisões. 
 
 

Com informações da Coluna do Felipe Klamt
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Nesta segunda-feira (21), tivemos mais novidades sobre o caso SEFAZ. A polícia cumpriu cerca de dez
mandados de busca e apreensão nas residências e escritórios de alguns dos investigados.

O mandato foi expedido pela juíza Cristiana Ferraz, da 8º Vara Criminal, e teria como objetivo apreender
documentos e objetos que possam ter alguma relação com o caso SEFAZ.

A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou mais detalhes sobre a operação. O Blog do Jorge Aragão
já conseguiu confirmar que os alvos foram as residências dos ex-secretários da Fazenda do Governo do
Maranhão, Cláudio Trinchão (foto)e Akio Valente, e do advogado Jorge Arturo. Além disso, o escritório do
advogado Jorge Arturo também foi alvo da operação.
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC) aprovou na ultima
quarta-feira (16) a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 53/15, que fixa prazo de vista
nos processos em trâmite nos tribunais.

De acordo com o texto, os integrantes dos tribunais terão um prazo improrrogável de 10 dias, contados da data
em que os receberam em seu gabinete. Após esse prazo, todos os processos para julgamento no colegiado serão
adiados, com prazos suspensos, até que o processo que teve vista retorne a julgamento - com a exceção de
mandados de segurança e habeas corpus, que precisam ser decididos com urgência.

A proposta é de autoria do Glauber Braga (Psol-RJ) e tem relatoria Rubens Pereira Jr (PCdoB-MA). Glauber
explica que um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que um dos fatores para a morosidade na
tramitação dos processos nos tribunais é a não respeitabilidade dos prazos estabelecidos, principalmente no
que se refere ao pedido de vista. Dados apontam que 77,4% das devoluções ocorrem fora do prazo, que hoje é
atribuído pelos regimentos de cada tribunal.

Rubens Jr. avalia que a proposta levará mais celeridade aos processos que tramitam no judiciário: "O pedido de
vistas não pode ser usado, em nenhuma circunstância, para atrasar a análise dos projetos. A indicação de um
tempo para que a discussão volte à pauta dará celeridade tanto ao STF quando à sociedade",  ponderou Rubens.

Tramitação – A partir de agora será criada uma comissão especial para analisar o mérito da proposta. Logo
após ela ainda precisa ser aprovada em dois turnos pelo Plenário para seguir para apreciação do Senado.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1297519
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A polícia realizou, na manhã desta segunda-feira (21), ações de busca e apreensão nas residências dos
ex-secretários de fazenda Cláudio Trinchão e Akio Valente, na residência e escritório do advogado Jorge Arturo
Mendoza e na sede da empresa Centro de Tecnologia Avançada - CTA.

A ordem partiu da juíza Cristiana Feraz, da oitava vara criminal, para apreensão de documentos físicos e
eletrônicos que estejam relacionados aos desvios de quase R$ 1 bilhão da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ), de 2009 a 2014, no período do governo de Roseana Sarney.
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Policiais que integram a Operação Simulacro, acompanhados de promotores de Justiça, realizaram hoje pela
manhã busca e apreensão de documentos nas residências dos ex-secretário de Fazenda Cláudio Trinchão e Akio
Valente. Eles são acusados de facilitar compensações tributárias e fiscais para empresas no Maranhão. O
escritório do advogado Jorge Arturo também foi vistoriado.

A decisão partiu da juíza Cristiana Ferraz, atendendo uma solicitação do Ministério Público que investiga o
desvio de mais de R$ 500 milhões. Informações ao blog dão conta de que existem pedidos de prisão para os dois
ex-secretários, que trabalharam no governo de Roseana Sarney.
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Secretário Cláudio Trinchão

O ex-secretário Cláudio José Trinchão Santos é o alvo principal do chamado "Caso Sefaz-MA", que investiga um
suposto esquema de desvios de recursos públicos por meio de operações ilegais feitas pela Secretaria de Estado
da Fazenda (SEFAZ), na época do governo Roseana Sarney.

 

Cláudio Trinchão comandava a Sefaz e mantinha uma relação promíscua com a classe empresarial. Essa forte
ligação se deu em razão de concessões de regimes tributários especiais e de créditos tributários ilegais, que
beneficiaram empresários – transformando-se em uma rede criminosa.

Por conta disso, o ex-secretário se tornou alvo de uma denúncia do Ministério Público, que quer sua prisão. Ele
corre risco de parar na cadeia, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Hoje, dia 18, a casa de Cláudio Trinchão foi vasculhada pela polícia, que cumpriu mandados de busca e
apreensão. A decisão foi da juíza Cristiana Feraz, da 8º Vara Criminal.

A busca e apreensão na residência de Trinchão foi apenas o primeiro passo do que deverá resultar no decreto
de sua prisão e dos demais envolvidos no Caso Sefaz.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
21/11/2016 - BLOG RAIMUNDO GARRONE 
POSITIVA
Máfia da Sefaz: advogado limpa e desativa escritório antes da chegada da Polícia

Pag.: 14

Máfia da Sefaz: advogado limpa e desativa
escritório antes da chegada da Polícia

21/11/2016 10:41:27

 

O advogado Jorge Arturo: escritório
limpo e desativado

A juíza Cristiana Ferraz determinou na manhã desta segunda-feira o busca e apreensão nas residências e
escritórios do ex-secretário da Fazenda Cláudio Trinchão, do seu adjunto, , Akio Valente, do advogado Jorge
Arturo e nos escritório do Centro de Tecnologia Avançada Ltda., todos envolvidos na chamada Máfia da Sefaz,
acusada pelo Ministério Público do Maranhão de montar um esquema que saqueou os cofres públicos em R$ 1
bi.

O escritório do advogado Jorge Arturo, acusado de intermediar todo o esquema entre governo e empresários foi
encontrado completamente vazio e desativado.

Há ainda a possibilidade de que alguns pedidos de prisão sejam decretados.
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As residências dos ex-secretários, Cláudio Trinchão e Akio Valente, foram vasculhadas, nesta segunda-feira
(21), pela Polícia do Maranhão, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão.  O mesmo aconteceu no
escritório do advogado Jorge Arturo Mendoza e na sede da empresa Centro de Tecnologia Avançada - CTA.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela  juíza Cristiana Feraz, da Oitava Vara Criminal, para
apreensão de documentos físicos e eletrônicos que estejam relacionados aos desvios de quase R$ 1 bilhão da
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), de 2009 a 2014, no período do governo de Roseana Sarney.
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A comarca de Bom Jardim abriu inscrições, no período de 21 a 30 de novembro, para a próxima cerimônia do
projeto "Casamentos Comunitários", com 30 vagas para casais da comunidade. A cerimônia será realizada no
dia 15 de dezembro, às 17h, no espaço do Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público do
município.

As inscrições são restritas aos noivos residentes em Bom Jardim e devem ser feitas junto ao cartório do 2º
Ofício, localizado na Praça Governador José Sarney, 37-B, Centro. Os editais dos proclamas deverão ser
enviados à secretaria judicial do fórum local até o dia 1º de dezembro deste ano, para que sejam publicados no
Diário da Justiça Eletrônico.

Os casais deverão comparecer ao cartório com os originais do RG e do CPF de noivos e testemunhas; Certidão
de Nascimento atualizada para solteiros; atestado de óbito e Certidão de Casamento para viúvos; e Certidão de
Nascimento devidamente averbada para divorciados.

LEI – Na Portaria nº 6373/2016, o juiz Raphael Leite Guedes (Vara Única de Bom Jardim) assegura que todos os
atos do Registro Civil necessários para a realização da cerimônia de casamento serão gratuitos, sendo proibida
a cobrança de qualquer taxa ou despesa extraordinária pela serventia extrajudicial, com base na Lei nº
9.109/2009.
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A 9ª edição do 'Esmam Cultural', projeto que incentiva a expressão artística no âmbito do Poder Judiciário,
marcou o encerramento da programação comemorativa dos 30 anos da escola judicial maranhense, no auditório
José Joaquim Filgueiras, no Fórum de São Luís, no Calhau, na última sexta-feira (18).

O evento cultural teve início com a exposição de pintura de servidores e magistrados, com a participação
especial do artista plástico Fransoufer. As telas ficarão à disposição do público até o dia 30 deste mês, no
horário das 8h às 18h. Mereceu destaque também na abertura da programação o 'Canto de Leitura', espaço
com obras lançadas pelo Selo Editorial Esmam, a apresentação de Amós Melodia no teclado, e a dança no ritmo
do tango da juíza Ticiany Gedeon.

A programação cultural teve prosseguimento com o recital de poesia por magistrados, servidores e convidados,
no palco do auditório. Na área musical, o juiz Raimundo Neris reuniu os amigos Gabriel Veras, Nilson Rufino,
Thaynara Oliveira e José Reis, da Escola de Música, para a execução do "Lago dos Cisnes" e "Greensleeves".
"É a segunda vez que participo do Esmam Cultural e dessa vez com a participação de amigos da Escola de
Música. Fiquei feliz com o resultado desse trabalho. A música me ajuda a superar o stress do dia a dia no
Fórum", disse o juiz, que atua na 9ª Vara da Fazenda Pública.

A servidora da comarca de Santa Inês, Elisangela Marcos, que cantou a música "Wave", de Tom Jobim, vem
participando do projeto desde a quinta edição. "É uma forma de mostrarmos o nosso trabalho artístico,
conhecer pessoas e adquirir novas experiências culturais", disse Elizangela.

Já o desembargador Tyrone Silva estreou no Esmam Cultural, cantando as músicas "De mais ninguém" (Marisa
Monte e Arnaldo Antunes) e "Eu quero apenas" (Roberto Carlos). "É a primeira vez que me apresento no palco e
a experiência foi muito boa, principalmente na convivência com os colegas de trabalho", disse o magistrado.

O juiz Nelson Melo de Moraes Rego recitou o poema "Amor, verdadeiro sentido da vida", de sua autoria. O
magistrado Roberto de Paula, por sua vez, recitou "Navio Negreiro", de Castro Alves.

Acompanhados pela banda dirigida pelo músico e arranjador, Luiz Júnior, cantaram no palco o juiz Luís Carlos
Licar Pereira, os servidores Antonio Cláudio Frazão Teixeira (Coordenação de Material e Patrimônio), Maria
José Garcez Cordeiro (8ª Vara Criminal), com participação especial de Mikael Garcez no violão, Fernanda
Noleto Silva (gabinete do desembargador Jamil Gedeon), Alzimary Pinheiro Sousa (5ª Vara da Família de São
Luís), e a convidada Angélica Barros (filha do desembargador Raimundo Barros).



O diretor da Esmam, desembargador Jamil Gedeon disse que o projeto é uma interação entre os magistrados e
os servidores. "Vamos procurar cada ano fazer melhor porque é um espaço de cultura e arte do Poder
Judiciário", afirmou Jamil Gedeon.

O desembargador Lourival Serejo disse que o Esmam Cultural – do qual é um dos idealizadores - é o momento
em que a escola oferece um espaço interdisciplinar da atividade dos magistrados e servidores para que eles se
voltem a essa manifestação cultural expressada pela música, poesia e pelo convívio agradável. "O Esmam
Cultural contribui para a humanização desses operadores do Direito que precisam ter essa convivência
harmoniosa com a arte", ressaltou o desembargador.

A programação cultural encerrou com o show "Criolina", dos músicos Alê Muniz e Luciana Simões. Prestigiaram
o evento os desembargadores João Santana, José Bernardo Silva Rodrigues, Raimundo Barros, Ricardo Duailibe
e Marcelino Everton; juízes, a secretária-geral da Esmam, Marilse Medeiros, servidores, entre outros.

POSTLINK%%
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A família do artista maranhense Jeremias Pereira da Silva receberá indenização após acordo firmado com o
Governo do Estado, finalizando processo que estava em tramitação na Justiça. A ação foi movida pelo filho do
artista, Jederson Rodrigues da Silva, 25 anos, com a finalidade de obter provimento judicial para
responsabilização civil do Estado, à época, pela morte do artista. "Gerô", como era conhecido no cenário
artístico local, foi morto em 2007, aos 46 anos, quando estava sob custódia estadual, após ser confundido com
um suspeito de assalto.

Para o filho do artista, que durante todos estes anos vem acompanhando o processo, a dor da família não se
apaga com este resultado, mas é uma forma de tentar minimizar o sentimento de impunidade que também
permanece. "Não repara a dor de uma perda, mas algum retorno o Estado ia ter que nos dar, por direito", avalia.

"Aqueles dias nunca serão esquecidos", enfatiza o jovem, mas, sobretudo, ele diz que tenta amenizar a dor com
as boas lembranças que tem do pai. "Sempre que ouço uma canção de João do Vale, ou quando olho o violão do
meu pai, ou quando preciso de um conselho, ele está em minha cabeça. Eu lembro dele me chamando de
'negão', pedindo para eu escutar a música que ele havia acabado de fazer e pedindo meu palpite, mesmo nunca
aceitando os palpites", diz ele, emocionado.

A lembrança do pai é ainda mais forte quando ele pensa na convivência que não puderam ter - no passado e a
futura. "São muitas horas destinadas a ele e a toda hora um pensamento. Quando penso que terei minha família,
terei meus filhos, penso no avô que ele seria. Um avô cheio de palhaçadas, afinal, ele só teve a mim e acho que
iria adorar um neto", diz o rapaz sobre a saudade que vai durar eternamente.

O acordo foi firmado no momento em que ocorrem as ações da Semana da Consciência Negra, promovidas pelo
Governo do Estado e que prosseguem até o dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. A data homenageia
Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial.
Cordelista, fã de João do Vale, Gerô foi parceiro de Joãozinho Ribeiro, de Escrete, de Josias Sobrinho, de Ribão
da Flor, o Ribão de Olodum, hoje Ribão da Favela. Com seu inseparável chapéu de couro, Gerô gravou quatro
CDs e diversos jingles de campanhas políticas e eleitorais.

Acordo

Os trâmites para o acordo seguiam normalmente e com breviedade durante a gestão do governador Jackson
Lago, mas não houve a continuidade pela gestão seguinte. O processo ficou todos estes anos parados e agora, o
governador Flávio Dino retomou o andamento dos trâmites. Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do



Maranhão e transitada em julgado à época, resultou no pagamento de indenização a título de danos morais.

Este ano, o autor da ação apresentou ao Estado proposta de redução em 35% do valor total e atualizado da
condenação. "Com a formalização do acordo, além de assumir o pagamento do valor objeto de condenação
transitada em julgado, também se permitiu honrar uma dívida moral que o Estado do Maranhão possuía com a
família do artista", avalia o procurador geral do Estado, Rodrigo Maia.

"Com esse acordo, o Governo do Estado mostra a preocupação com a situação dos familiares e presta uma justa
homenagem ao artista que muito contribuiu para a arte maranhense", ressalta o secretário de Estado de
Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. "Dessa forma, temos o devido reconhecimento
do Estado de um crime praticado por um agente público e, portanto, a família tem seu direito à reparação",
pontuou.

Francisco Gonçalves enfatiza ainda que, neste momento, o Governo do Maranhão faz justiça a Gerô e à sua
família. "Tendo essa sensibilidade, mostra que não compactua nem com a violência, nem com a tortura", disse o
secretário. O acordo entre as partes resultou no valor de R$ 250.748,76, a ser quitado em seis parcelas mensais.
A família é auxiliada atualmente por pensão vitalícia, concedida à viúva de Gerô, por meio de lei estadual
editada pelo então governador Jackson Lago.

Reparação

O caso de Gerô mobilizou o meio artístico do Maranhão e a sociedade e foi destaque em todos os veículos de
imprensa maranhenses, pela perda de um importante nome da arte maranhense e por um novo olhar ao
trabalho do policiamento. Fruto dessa ocorrência e pela conscientização e disciplinamento deste trato, foi
instituído o Dia Estadual de Combate à Tortura, através da Lei nº 8.641/2007. Na ocasião, o Comitê Estadual de
Combate à Tortura – Maranhão realizou atividades com fins a sensibilizar as instituições do Estado e a
sociedade civil para condenar esse crime e erradicá-lo definitivamente.

O post Família do artista "Gerô", morto por PMs, é indenizada pelo Estado apareceu primeiro em O Quarto
Poder.

http://www.oquartopoder.com/geral/familia-do-artista-gero-morto-por-pms-e-indenizada-pelo-estado/
http://www.oquartopoder.com
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