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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta segunda-feira (23) na BR-010, um condutor com
mandado de prisão em aberto. O homem havia sido candidato a prefeito em Ribamar Fiquene na última eleição
municipal de 2012, quando obteve apenas 0,6% dos votos.
 
Por volta das 11h30, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF sediado em Imperatriz abordou na
BR-010 o veículo Toyota Corolla, cor preta, de placa JVR-6116/PA conduzido pelo Sr. José Teles de Almeida.
Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, verificou-se que constava um mandado de prisão em
aberto em seu desfavor, expedido pela 8ª Vara Criminal de São Luís/MA.
 
O mandado foi expedido em um processo que apura sonegação fiscal. José Teles informou aos PRFs que esteve
em São Luís algumas vezes entre 2013 e 2014 acompanhando o processo, más que não sabia da existência da
expedição de mandado pedindo a sua prisão, o que aconteceu em fevereiro de 2016. Ele era sócio em uma
empresa que sonegou ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ao estado do Maranhão.
 
Teles não possui mais a empresa e atualmente é pecuarista no município de Montes Altos e reside em
Imperatriz. Segundo o TSE, Zé Teles foi candidato a prefeito em 2012 no município de Ribamar Fiquene,
ocasião em que terminou o pleito em último lugar ao receber apenas 32 votos ou 0,6% do total apurado. 

 

 
Os policiais faziam ronda e abordagens no município de Gov. Edson Lobão, quando realizaram a prisão. A
ocorrência foi encaminhada ao Plantão Central de Polícia Civil de Imperatriz/MA. Fonte: NUCOM PRF / com
informações da equipe de plantão.
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TJ-MA “agracia” com precatórios suspeita de desviar R$ 400 mil dos cofres do órgão
 

Em sessão plenária administrativa realizada, na última quarta-feira (18), no Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, o Presidente Cleones Cunha foi indagado sobre o desvio de R$ 400 mil na folha de pagamento do
órgão.

Durante a audiência, o desembargador José Joaquim Figueiredo, indagou o presidente da Corte, se a
 ex-servidora Cláudia Maria da Rocha Rosa, que coordenava a folha de pagamento do órgão já havia ressarcido
o valor desviado dos cofres do tribunal.

funcionaria
Claudia Maria da Rocha e o marido Thiago, ambos presos

– Eu acho que ainda não foi ressarcido, mas trago todas estas informações na próxima quarta-feira –prometeu
Cleones.

Ao final, a desembargadora Graça Duarte lembrou que a ex-funcionária foi agraciada recentemente com o
recebimento de precatório, autorizado pelo próprio chefe do judiciário.

– Eu não sei, são tantos precatórios que assino, desembargadora Graça é surpresa pra mim – afirmou o
presidente Cleones.

Esta entrada foi publicada em Uncategorized. Adicione o link permanente ao
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Foto do Google: Desembargador Cleones Carvalho Cunha, Presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Bom dia, Presidente Cleones Carvalho Cunha.

Informo que decidi prorrogar por alguns meses minha licença do Sindicato dos Servidores da Justiça do
Maranhão – SINDJUS/MA, conforme já lhe adiantara e a alguns colegas. Mas antes de formalizar isso, eu
gostaria de fazer-lhe um questionamento simples e direto, que o faço não como Presidente do SINDJUS-MA. Até
porque estou licenciado e o atual Presidente do SINDJUS-MA se chama Márcio Luís Andrade Souza. O
questionamento que faço a Vossa Excelência, humilde e respeitosamente, mas de maneira igualmente direta e
franca, é na condição de servidor concursado do TJMA e ser pensante. O questionamento é simplesmente o
seguinte.

Se a reposição inflacionária é a real prioridade e o grande clamor hoje da categoria dos servidores do quadro
efetivo da instituição presidida por Vossa Excelência, e se não há ninguém que possa seguramente garantir que
haverá qualquer suplementação orçamentária do Executivo para viabilizar o pagamento desse direito dos
servidores, e se a posição desses servidores e do SINDJUS-MA, que legalmente os representa, é pela REDUÇÃO
DO QUADRO COMISSIONADO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, como forma de gerar a necessária
economia e o remanejamento de recursos orçamentários destinados aos gastos com Folha de Pessoal, de modo
a garantir para a classe o pagamento de algo que se incorpora aos seus salários para p resto da vida, e se os
Desembargadores desse Egrégio Tribunal não concordam com a redução dos CARGOS COMISSIONADOS,
rejeitando essa proposta apresentada por reiteradas vezes pelos servidores e por seu sindicato, pergunto, então,
por que Vossa Excelência não põe na mesa de negociação com a categoria uma contraproposta alternativa e
concreta para pagar as perdas inflacionárias reclamadas com toda justiça pelos servidores? Isso também não é
uma prioridade da sua administração?

Estamos há seis meses esperando de Vossa Excelência, que faça isso que é a única atitude que se espera de
uma administração que, verdadeiramente, se propõe a compor, conciliar, negociar e pacificar as relações com
os seus servidores pela via do entendimento, do diálogo e do consenso. Caso contrário, insistir apenas na



alternativa da suplementação do orçamento do Tribunal de Justiça pelo Governo do Estado parece uma mal
disfarçada intransigência. ou má vontade para encontrar uma solução para o pagamento das perdas
inflacionárias da categoria.

Ou, como muitos já imaginam ser (e perdoe-me a franqueza!) engodo da atual administração, no intuito de
mascarar e proteger outros interesses não confessados. Ou, muito pior ainda, a rendição do Poder Judiciário a
interesses partidários e estranhos à administração da Justiça, de querer apresentar o Governador Flávio Dino
como o único possível "Salvador do Judiciário"", quem sabe talvez no intuito de induzir subliminarmente a
categoria e ate a própria sociedade a ver com melhores olhos o governo de plantão, que teima em reduzir os
salários dos servidores em 21,7%.

Portanto, penso que seja o mínimo razoável, o mais respeitoso e saudável para todos. que a administração de
Vossa Excelência formule alguma alternativa concreta e consistente de solução para esse prolongado impasse,
que, perdoe-me mais uma, hoje encontra na sua gestão um cúmplice indisfarçável.

Faça alguma contraproposta, séria e respeitosa, de pagamento das perdas inflacionárias dos servidores da
instituição presidida por Vossa Excelência e transfira para a categoria a responsabilidade de decidir, em
assembleia geral a ser convocada pelo SINDJUS-MA, que representa na forma constitucional a categoria, se
esta aceita, ou não, o caminho apontado pelo senhor e por sua equipe para solução desse impasse.

Isto sim é modernização das relações trabalhistas e sindicais no Judiciário. Essa é a única parceria transparente
e ética que nos interessa com qualquer administração do Tribunal de Justiça. Feita sem conchavos, sem
negociatas, sem traço ou vírgula que possa envergonhar ninguém e que fique de exemplo histórico para as
futuras gerações. Ou seja. se os servidores apresentaram a proposta da categoria, apresente contraproposta até
as partes chegarem a um CONSENSO. Qualquer coisa diferente disso, perdoe-me de novo a franqueza, soa
como má vontade da sua administração, parece cena requentada de maquiavelismo frio e calculista, embora
travestido de pseudobondade e pseudodemocracia. Ou como incompetência para modernizar de verdade as
relações entre servidores e administração no Poder Judiciário do Maranhão.

Repito e aqui encerro encerro publicamente estas modestas linhas. Se na ausência ou impedimento da tão
falada suplementação do orçamento do Tribunal de Justiça pelo Governo do Maranhão para pagar a reposição
inflacionária dos servidores concursados a proposta da categoria é que Vossa Excelência e seus pares
promovam a imediata redução dos cargos comissionados, e isso não é aceito pela administração, então
responda: QUAL É A CONTRAPROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO CLEONES CARVALHO CUNHA, A HONRAR
COM ISSO O VOTO DE CONFIANÇA QUE OS SERVIDORES LHE DERAM NO DIA DE SUA POSSE DE QUE OS
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CATEGORIA SERIAM RESPEITADOS PELA SUA GESTÃO?  É  só esperar
por suplementação orçamentária a ser promovida pelo Governador Flávio Dino? Se é isso, que seja dito formal e
expressamente para a categoria, tendo a sociedade civil inteira por testemunha, e que cada homem e mulher
deste estado conclua por si mesmo o que julgar melhor dessa sua atitude, ou ausência de atitude da atual
administração do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Não obstante, quero ainda crer que Vossa Excelência, honrando o voto de confiança que a categoria lhe deu,
haverá de formular uma proposta alternativa para garantir os direitos constitucionais dos servidores do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, em particular o direito a reposição anual de suas perdas inflacionárias.

Atenciosamente.

ANÍBAL DA SILVA LINS



OBS: Texto revisado para divulgação pública.
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O advogado Thiago Brhanner G. Costa protocolou, na semana, ação popular pedindo que a Justiça determine ao
Estado do Maranhão que se abstenha, por qualquer um de seus entes, de exigir de todos os servidores
estaduais a autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações do imposto de renda da pessoa
física, sob pena de demissão.

Segundo Brhanner, a autorização exigida pelo Estado é ilegal e lesiva, pois a Constituição permite que
a violação dos dados pessoais dos servidores estaduais seja feita apenas por via judicial, isto é, compete
exclusivamente ao Poder Judiciário.

"Efetivamente, combater atos de improbidade e enriquecimento ilícitos é medida louvável, mas obrigar o
servidor estadual a cumprir exigência inconstitucional sob pena de demissão revela verdadeira ameaça",
destacou Brhanner.

A exigência para que os servidores abrissem seus dados e rendas partiu da Secretaria de Estado da
Transparência (STC), comandada pelo advogado Rodrigo Lago, no início do mês, e provocou polêmica entre
servidores e gestores públicos, sendo tema de discussão na Assembleia Legislativa.

Na ação encaminhada à Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, que tem como titular o juiz Douglas
de Melo Martins, Thiago Brhanner pede ainda ao magistrado que, caso tenha o entendimento contrário à ação
popular, que restrinja a obrigação de autorização aos acessos aos servidores que ocupem cargos em comissão.
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Sentenças assinadas pelo titular da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé, juiz Rômulo Lago e Cruz, condenam
dois ex-prefeitos do município - João José Gonçalves de Souza Lima, o "João do Povo", como é conhecido, e José
Francisco Costa de Oliveira, o "Franco" – além do ex-prefeito de Centro Novo do Maranhão (termo), Domício
Gonçalves da Silva, por atos de improbidade administrativa (no caso dos condenados, por não prestar contas de
recursos recebidos). Entre as condenações impostas aos ex-gestores, suspensão dos direitos políticos pelo
período de 03 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
pelo período de 03 (três) anos.

 Além dessas condenações, o ex-prefeito de Maracaçumé, João José Gonçalves de Lima, foi condenado a prestar
contas de convênio firmado com o Estado para construção de sarjeta, assentamento de bloquetes e meio-fio
(multa diária de R$ 1 mil pelo descumprimento), bem como ao ressarcimento  de R$ 450 mil (valor do
convênio). Multa civil no valor correspondente a dez vezes o salário percebido pelo condenado quando à frente
da administração municipal também consta das condenações.

 Já aos ex-prefeitos José Francisco de Oliveira (Maracaçumé) e Domício Gonçalves da Silva (Centro Novo do
Maranhão) o juiz determinou ainda multa civil no valor correspondente a cinco vezes o valor da remuneração
mensal percebida à época dos fatos, enquanto prefeitos dos municípios.

 As sentenças atendem a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Improbidade Administrativa e
Ressarcimento (João José), Ação por Ato de Improbidade Administrativa (José Francisco) e Ação Civil de
Improbidade Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela (Domício), interpostas em desfavor dos
ex-gestores pelos municípios dos quais os condenados foram prefeitos.

 Na Ação contra contra o ex-prefeito José Francisco, o Município de Maracaçumé alega que o mesmo não
efetuou a prestação de contas referente ao exercício de 2012. Na ação contra Domício Gonçalves, o ex-prefeito
de Centro Novo do Maranhão é acusado de não prestar contas de recursos referentes a 02 (dois) convênios
celebrados com o Governo do Estado. O primeiro, no valor de R$ 220,931,87 (duzentos e vinte mil, novecentos e
trinta e um reais e oitenta e sete centavos), objetivava a construção de 40 unidades residenciais no Município. O
segundo convênio, no valor de R$ 99.543,21 (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e
um centavos), tinha por objetivo complementação de ações do Projeto Alvorada (sistema de abastecimento de
água).

 Em suas fundamentações, Rômulo Lago e Cruz ressalta o disposto no art. 70, parágrafo único da Constituição
Federal, que estabelece: "prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária".



Na visão do magistrado, a conduta dos ex-prefeitos ao não prestar contas de recursos recebidos durante suas
gestões já é extremamente grave, uma vez que resulta em desrespeito aos princípios da Administração Pública.
"Entretanto, ganha dimensões ainda maiores quando se observa que os casos envolvem os Municípios de
Maracaçumé e Centro Novo do Maranhão, localidades extremamente pobres e desassistidas pelo Poder Público
e que, portanto, necessitam, sobremaneira, de subsídios do Estado, a fim de garantir o mínimo existencial aos
seus habitantes", destaca.
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Edivan Costa - mais um caso de polícia 

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam
denúncia contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação
criminal, sob a acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.
 
O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio
de 2015, portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38,
com quatro munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Tyrone Silva não acatou as alegações do prefeito 

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade,
por ser proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua
absolvição ou substituição da pena por uma restritiva de direitos.
Continua...
 

 

 

 

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento
de denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos
incluem-se a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade
através de laudo pericial; indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida
pelo denunciado, entre outros.
 
O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já
que não haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de
estado de necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de
ilicitude", frisou o desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015).
 



 

Informações do TJ/MA

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
24/05/2016 - BLOG DANIEL MATOS 
POSITIVA
TJMA recebe denúncia contra prefeito de Marajá do Sena

Pag.: 7

TJMA recebe denúncia contra prefeito de Marajá
do Sena

24/05/2016 12:47:15

 

Prefeito Edivan Costa responde a ação criminal por
porte ilegal de arma de fogo

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

Materialidade

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão

O post TJMA recebe denúncia contra prefeito de Marajá do Sena apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/05/24/tjma-recebe-denuncia-contra-prefeito-de-maraja-do-sena/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira.

Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres - presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã de ontem (23), no Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios ocorridos na noite de quinta-feira (19) em diferentes
pontos da cidade. No carro em que estavam os suspeitos foram encontrados um galão com combustível
(gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos. Conforme consta nos autos,
todos são integrantes da facção Bonde dos 40. A juíza informou que, diante das evidências de envolvimento dos
acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos acusados presos em flagrante.

O plantão judiciário, na noite do último dia 20 (sexta-feira), recebeu autos de prisão em flagrante de mais sete
acusados de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.

Nos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado) também foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada ontem (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira, na
companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa, não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios.

O outro adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão
criminal, e entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos
episódios de incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos
Costa, continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com
representação contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas- circula nas redes sociais na internet uma noticia de janeiro de 2014,



como se fosse referente aos presos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A
informação da noticia refere-se à decisão da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara
Criminal de São José de Ribamar, determinando a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques
a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério
Público Estadual divulgou nota, explicando os motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os
dois acusados. Conforme a nota, não havia nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no
delito, razão pela qual o Ministério Público não os denunciou.

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça

O post Justiça mantém prisão dos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís apareceu primeiro em Daniel
Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/05/24/justica-mantem-prisao-dos-envolvidos-em-incendios-onibus-em-sao-luis/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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Prefeito Edvan Costa

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva.
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Compartilhe
 

Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, o deputado estadual Júnior Verde (PRB)
apresentou nesta segunda (23), Indicação solicitando a adoção de uma série de medidas que considera
essenciais para melhorar a segurança pública, especialmente na região metropolitana de São Luís. Durante
pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa, o parlamentar lamentou os ataques a ônibus que
trouxeram sentimento de insegurança à população, desde a última quinta (19).

"Sempre temos feito pautas de sugestões para melhorar a segurança pública. Hoje, estou entrando com uma
Indicação com vários pontos importantes para o combate à violência no estado do Maranhão", explicou Júnior
Verde.

As medidas elencadas na Indicação versam essencialmente sobre: agilidade na transferência de todos os líderes
de facções criminosas para presídios federais; implantação imediata de bloqueadores de sinais de celulares nos
presídios; aquisição de mais viaturas e armamentos; implantação dos postos estaduais de policiamento em todo
o Estado, com vistas à coibir o tráfico de drogas e armas; implantação do sistema de cartões pré-pago em todo o
sistema de Transporte Público Coletivo, acabando com a circulação de dinheiro nos ônibus; realização de
concurso público para as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, visando reforço e ampliação do serviço de
inteligência e de investigação; blindagem das viaturas, com o objetivo de garantir mais segurança; criação de
um grupo especializado no combate a assalto a bancos; desenvolvimento de políticas de ressocialização no
sistema prisional no Estado; criação de um sistema integrado entre as Secretarias estaduais visando
investimentos sociais nas áreas de risco; implantação dos Conselhos de Segurança Pública, proporcionando a
interação entre a Secretaria de Segurança e as comunidades; e criação de mais Varas de Execução Penais, para
maior agilidade e melhor aplicação das penas.

A proposição foi encaminhada ao Governador Flávio Dino, ao secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
e ao comandante da Polícia Militar do Maranhão, José Frederico Gomes Pereira. "São medidas que refletem,
sobretudo as reivindicações oriundas da própria Polícia Militar, e que precisam ser tomadas, vez que estamos
diante de uma situação emergencial", justificou.

Força Nacional de Segurança

Sobre a vinda da Força Nacional ao Maranhão, prevista para esta terça (24), Júnior Verde afirmou que é válida,
mas trata-se de um paliativo.

whatsapp://send?text=Júnior Verde apresenta Indicação solicitando ações de reforço à Segurança Pública - http://blogdokielmartins.com.br/2016/05/24/junior-verde-apresenta-indicacao-solicitando-acoes-de-reforco-a-seguranca-publica/?utm_source=WhatsApp%26utm_medium=IM%26amp;utm_campaign=share%20button


"Não resolve. Não resolve o problema de Segurança Pública do Estado, mas reforça a segurança em um
momento emergencial. Queremos a implementação dessas ações. Elas são muitas e nós estamos dando nossa
contribuição, mas queremos vê-las executadas o mais rápido possível", concluiu.

Compartilhe isso:

Tweet●

 ●

 ●

 ●

 ●

Curtir isso:

Curtir Carregando...

 
Compartilhe

https://twitter.com/share
whatsapp://send?text=Júnior Verde apresenta Indicação solicitando ações de reforço à Segurança Pública - http://blogdokielmartins.com.br/2016/05/24/junior-verde-apresenta-indicacao-solicitando-acoes-de-reforco-a-seguranca-publica/?utm_source=WhatsApp%26utm_medium=IM%26amp;utm_campaign=share%20button


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - CENTRAL DE INQUÉRITOS
24/05/2016 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
Justiça mantém prisão dos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís

Pag.: 11

Justiça mantém prisão dos envolvidos nos
incêndios a ônibus em São Luís

24/05/2016 15:01:48

 

A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira.

Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres - presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã de ontem (23), no Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios ocorridos na noite de quinta-feira (19) em diferentes
pontos da cidade. No carro em que estavam os suspeitos foram encontrados um galão com combustível
(gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos. Conforme consta nos autos,
todos são integrantes da facção Bonde dos 40. A juíza informou que, diante das evidências de envolvimento dos
acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos acusados presos em flagrante.

O plantão judiciário, na noite do último dia 20 (sexta-feira), recebeu autos de prisão em flagrante de mais sete
acusados de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.

Nos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado) também foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada ontem (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira, na
companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa, não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios.

O outro adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão
criminal, e entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos
episódios de incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos
Costa, continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com
representação contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas- circula nas redes sociais na internet uma noticia de janeiro de 2014,
como se fosse referente aos presos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A



informação da noticia refere-se à decisão da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara
Criminal de São José de Ribamar, determinando a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques
a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério
Público Estadual divulgou nota, explicando os motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os
dois acusados. Conforme a nota, não havia nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no
delito, razão pela qual o Ministério Público não os denunciou.
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando umapistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva.
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Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, o deputado estadual Júnior Verde (PRB)
apresentou nesta segunda (23) Indicação solicitando a adoção de uma série de medidas que considera
essenciais para melhorar a segurança pública, especialmente na região metropolitana de São Luís. Durante
pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa, o parlamentar lamentou os ataques a ônibus que
trouxeram sentimento de insegurança à população, desde a última quinta (19).

"Sempre temos feito pautas de sugestões para melhorar a segurança pública. Hoje, estou entrando com uma
Indicação com vários pontos importantes para o combate à violência no estado do Maranhão", explicou Júnior
Verde.

As medidas elencadas na Indicação versam essencialmente sobre: agilidade na transferência de todos os líderes
de facções criminosas para presídios federais; implantação imediata de bloqueadores de sinais de celulares nos
presídios; aquisição de mais viaturas e armamentos; implantação dos postos estaduais de policiamento em todo
o Estado, com vistas à coibir o tráfico de drogas e armas; implantação do sistema de cartões pré-pago em todo o
sistema de Transporte Público Coletivo, acabando com a circulação de dinheiro nos ônibus; realização de
concurso público para as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, visando reforço e ampliação do serviço de
inteligência e de investigação; blindagem das viaturas, com o objetivo de garantir mais segurança; criação de
um grupo especializado no combate a assalto a bancos; desenvolvimento de políticas de ressocialização no
sistema prisional no Estado; criação de um sistema integrado entre as Secretarias estaduais visando
investimentos sociais nas áreas de risco; implantação dos Conselhos de Segurança Pública, proporcionando a
interação entre a Secretaria de Segurança e as comunidades; e criação de mais Varas de Execução Penais, para
maior agilidade e melhor aplicação das penas.

A proposição foi encaminhada ao Governador Flávio Dino, ao secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
e ao comandante da Polícia Militar do Maranhão, José Frederico Gomes Pereira.

"São medidas que refletem sobretudo as reivindicações oriundas da própria Polícia Militar, e que precisam ser
tomadas, vez que estamos diante de uma situação emergencial", justificou.

Força Nacional de Segurança – Sobre a vinda da Força Nacional ao Maranhão, prevista para esta terça (24),
Júnior Verde afirmou que é válida, mas trata-se de um paliativo.

"Não resolve. Não resolve o problema de Segurança Pública do Estado, mas reforça a segurança em um



momento emergencial. Queremos a implementação dessas ações. Elas são muitas e nós estamos dando nossa
contribuição, mas queremos vê-las executadas o mais rápido possível", concluiu.
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"Só" R$ 7 mil

A Justiça estadual encontrou "apenas" R$ 7 mil nas contas de Thiago Maranhão, o médico – filho de Waldir
Maranhão (PP-MA) – que tinha emprego fantasma no TCE-MA.

O juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital, autorizou o bloqueio de R$ 35 mil
(reveja).

Decepcionado

Amigos bem próximos do empresário e ex-presidente Municipal do PCdoB de Timon, João da Gráfica,
confidenciaram ao redator deste Blog Ademar Sousa, que o mesmo parece desiludido e decepcionado com a
gestão do governador comunista Flávio Dino.

Segundo eles, João da Gráfica em quase um ano e meio de governo nunca sequer foi recebido por Dino e nem
muito menos pelo secretário de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry. Este último é
acusado de "blindar" o governador Flávio Dino numa prática antiga muito parecida com os coronéis da política
passada. (Do Blog do Ludwig)

Palco

A polêmica nota do Procon-MA informando que havia notificado ontem (23) o SindCombustíveis-MA por suposta
venda irregular de gasolina e álcool – o que teria facilitado os recentes ataques incendiários a ônibus em São
Luís – incomodou o presidente do sindicato, Orlando Santos.

Ele negou haver sido notificado na noite de segunda-feira e disse que Duarte Júnior, presidente do Procon-MA,
deve "continuar sua vida de palco"

"O senhor Duarte Júnior na sua infância era assistente de palco no programa da irmã dele, então talvez seja por
isso que goste tanto de mídia ele é meio midiático. [...] Ele foi muito infeliz quando ele vai para a mídia dizendo
que notificou o SindCombustível-MA a respeito da venda ilegal de combustível [...], quando isso não é

http://gilbertoleda.com.br/arquivos/justica-bloqueia-r-235-mil-do-filho-de-waldir-maranhao-e-manda-tce-fazer-recadastramento-de-servidores
http://www.blogdoludwig.com/


competência dele", declarou.

Bateu, levou

Em contato com o Blog do Gilberto Léda, Duarte Júnior reagiu. "Esse sindicato gosta de polemizar", disse.

Segundo ele, "nossa notificação é simples e clara: ratificar um dever que já existe desde 2013".

Fora do ar

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de São Luís informou hoje (24) que o telefone 192 do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará fora do ar nesta quarta-feira (25) devido a mudança da sede do
serviço. As solicitações de atendimento podem ser feitas pelo telefone 190.

Tecnologia

A Prefeitura de Urbanos Santos entregou 15 novos computadores e impressoras às gestoras de escolas públicas
municipais da zona rural e da sede do município. A iniciativa é resultado da união de esforços da Secretaria
Municipal de Educação e do Programa Urbanos Santos Informatizado (Pro- USI).

Segundo a prefeitura, esse já é o segundo grupo de escolas contempladas com a aquisição de novos
equipamentos. A aquisição dos computadores é um entendimento prático da importância dos equipamentos nas
escolas para o processo de aprendizagem dos alunos. Eles também serão proveitosos, de acordo com a
prefeitura, para os professores e toda comunidade escolar.

"Essa é a primeira vez que muitas escolas da zona rural recebem computadores. Desde 2013, há um esforço
enorme para a execução de políticas públicas que buscam a melhoria na qualidade do ensino em nossa
cidade", concluiu secretária de Educação de Urbanos Santos, Nilma Sodré.

Festival de toadas

O maior São João do Vale do Pindaré será realizado de forma diferenciada este ano. O "Arraial da Gente 2016"
da Prefeitura de Santa Inês acontece de forma itinerante, prestigiando ainda mais o grande público, onde as
apresentações percorrerão os bairros e povoados do município.

Por iniciativa do gestor Ribamar Alves, ainda dentro da programação, a Prefeitura promoverá o São João nas
escolas da rede municipal e também o São João oficial, que este ano acontece entre os dias 16 e 19, na Praça da
Rodoviária, através de parceria entre o Município, a TV Mirante e a Ambev.

O calendário das festas juninas do município consta de arraiais nas escolas, apresentações de usuários dos
programas sociais desenvolvidos pela Prefeitura de Santa Inês e também do tradicional arraial do idoso. Em
vários outros pontos da cidade, apresentações de bois, danças e quadrilhas ajudadas pela Prefeitura
abrilhantarão o São João 2016.

Pacto contra a Lava Jato



O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) disse, na sessão desta terça-feira (24), que o suposto "pacto" para
tentar barrar a Operação Lava Jato, envolvendo o agora ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, foi mais
uma surpresa negativa para a política brasileira. "É um governo que o ministro de manhã diz uma coisa; à noite
diz outra, no outro dia um ministro diz uma coisa e depois o presidente desmente o ministro", disse o
parlamentar em relação ao governo Michel Temer.

Segundo Othelino Neto, Michel Temer é um presidente, absolutamente, refém dos acordos, dos conluios que fez
para conseguir afastar a presidente da República, Dilma Rousseff (PT), e assumir, interinamente, a Presidência.
"Ele é refém daquilo que há de pior na política nacional, um movimento que se organizou um verdadeiro
consórcio envolvendo a grande imprensa, aqueles partidos de centro que gravitam no Congresso Nacional,
siglas de oposição e parte do Judiciário", afirmou.

O ministro do Planejamento, Romero Jucá, anunciou, na segunda-feira (23), afastamento do ministério.Ele disse
que enviará um pedido de manifestação ao Ministério Público Federal, a fim de que o órgão avalie se cometeu
algum tipo de crime em relação às conversas gravadas entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio
Machado.

Crescimento

Recém-empossado presidente da Comissão Provisória do PSB em São Luís (saiba mais), o deputado federal Zé
Reinaldo já se manifestou sobre o assunto.

"Vou conduzir o processo e fazer o que for melhor para o crescimento partidário e fortalecimento do PSB com a
candidatura própria escolhida de maneira democrática . Vamos juntos lutar por nossos candidatos junto com os
movimentos sociais que ajudam a tornar forte o nosso PSB sempre de maneira participativa", disse.

http://gilbertoleda.com.br/arquivos/golpe-luciano-leitoa-tira-roberto-rocha-direcao-do-psb-em-slz
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

Materialidade

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira.

Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres - presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã de ontem (23), no Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios ocorridos na noite de quinta-feira (19) em diferentes
pontos da cidade. No carro em que estavam os suspeitos foram encontrados um galão com combustível
(gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos.  Conforme consta nos autos, 
todos são integrantes da facção Bonde dos 40. A juíza informou que, diante das evidências de envolvimento dos
acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos acusados presos em flagrante.

O plantão judiciário, na noite do último dia 20 (sexta-feira), recebeu autos de prisão em flagrante de mais sete
acusados de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.

Nos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado) também foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada ontem (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira, na
companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa,  não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios.

O outro adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão
criminal, e entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos
episódios de incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos
Costa, continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com
representação contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas- circula nas redes sociais na internet uma noticia de janeiro de 2014,



como se fosse referente aos presos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A
informação da noticia refere-se à decisão da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara
Criminal de São José de Ribamar, determinando a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques
a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério
Público Estadual divulgou nota, explicando os motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os
dois acusados. Conforme a nota, não havia nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no
delito, razão pela qual o Ministério Público não os denunciou.
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Aliny Gama
Colaboração para o UOL, em Maceió

Buscas nas contas bancárias do médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente
interino da Câmara de Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA), encontraram apenas o valor de R$ 7.000,00 para
devolução de R$ 235.000,000 referentes aos salários pagos indevidamente pelo TCE (Tribunal de Contas do
Estado).

Thiago ocupou cargo comissionado no órgão entre novembro de 2013 e maio de 2016, no gabinete do
presidente do órgão, Edmar Serra Cutrim. Entretanto, no mesmo período, trabalhou em hospitais e fez
pós-graduação na capital paulista. Ele tinha salário mensal de R$ 7.500, além de R$ 800 de auxílio-alimentação.
Thiago foi exonerado do cargo, no último dia 9, pelo próprio Cutrim, após o caso ser divulgado pela imprensa.

As buscas foram feitas pelo sistema Bacenjud, que interliga a Justiça ao Banco Central, em cumprimento à
determinação do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís.
No último dia 16, o magistrado decretou a indisponibilidade dos bens de Thiago Maranhãoobrigando-o a
devolver todo o valor pago pelo TCE entre novembro de 2013 e maio de 2016.

O juiz determinou ainda que caso não haja dinheiro nas contas de Thiago suficiente para devolver a quantia que
ele recebeu indevidamente, outros bens estarão indisponíveis até o valor fixado pela liminar.

"O percebimento de valores a título de remuneração pelo exercício de cargo público sem a correspondente
prestação do serviço viola os princípios da legalidade e moralidade, consagrados no artigo 37, caput, da
Constituição da República", destacou o juiz em sua decisão.

Segundo o jornal "Folha de S.Paulo", que revelou o caso, Cutrim disse inicialmente que Thiago ia ao trabalho
"todo mês". Depois se corrigiu e disse que o funcionário aparecia "duas, três, quatro vezes por semana".
Desligou o telefone e não voltou a atender às ligações.

Devolução à universidade

Está tramitando na Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís uma ação popular solicitando à



Justiça que obrigue Waldir Maranhão a devolver o valor de R$ 368.140,09 referentes aos salários pagos pela
Uema (Universidade Estadual do Maranhão). A ação deverá ser julgada pelo juiz Douglas de Melo Martins, nos
próximos dias.

A ação pede que a Justiça determine o bloqueio das contas bancárias de Maranhão e, caso não atinja o valor,
bens também devem estar indisponíveis. Segundo o documento, Maranhão recebeu indevidamente salários,
entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2016, da Universidade Estadual do Maranhão, sem prestar serviços e
durante o exercício do mandato de deputado federal.

"O recebimento de remuneração dos cofres públicos sem a prestação de serviço viola a moralidade
administrativa e o patrimônio público, podendo tal fato ser combatido por meio de ação popular, nos termos do
inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 37 de nossa Carta Magna. A violação ao artigo 38,
I da Constituição também pode ser combatida por ação popular", destaca a ação movida pelo advogado Pedro
Leonel Pinto de Carvalho.

Por meio da assessoria de imprensa de Waldir Maranhão, Thiago Maranhão informou que não vai se pronunciar
sobre o assunto. Porém, a assessoria de imprensa informou que ele já abriu procedimento para devolução dos
valores ao TCE. Sobre a ação contra Waldir Maranhão, até a publicação deste texto ninguém se pronunciou
sobre o assunto.
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Waldir Maranhão (PP), vice-presidente da
Câmara em exercício da Presidência

Aliny Gama
Colaboração para o UOL, em Maceió

Buscas nas contas bancárias do médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente
interino da Câmara de Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA), encontraram apenas o valor de R$ 7.000,00 para
devolução de R$ 235.000,000 referentes aos salários pagos indevidamente pelo TCE (Tribunal de Contas do
Estado).

Thiago ocupou cargo comissionado no órgão entre novembro de 2013 e maio de 2016, no gabinete do
presidente do órgão, Edmar Serra Cutrim. Entretanto, no mesmo período, trabalhou em hospitais e fez
pós-graduação na capital paulista. Ele tinha salário mensal de R$ 7.500, além de R$ 800 de auxílio-alimentação.
Thiago foi exonerado do cargo, no último dia 9, pelo próprio Cutrim, após o caso ser divulgado pela
imprensa.

As buscas foram feitas pelo sistema Bacenjud, que interliga a Justiça ao Banco Central, em cumprimento à
determinação do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís.
No último dia 16, omagistrado decretou a indisponibilidade dos bens de Thiago Maranhãoobrigando-o a
devolver todo o valor pago pelo TCE entre novembro de 2013 e maio de 2016.

O juiz determinou ainda que caso não haja dinheiro nas contas de Thiago suficiente para devolver a quantia que
ele recebeu indevidamente, outros bens estarão indisponíveis até o valor fixado pela liminar.

"O percebimento de valores a título de remuneração pelo exercício de cargo público sem a correspondente
prestação do serviço viola os princípios da legalidade e moralidade, consagrados no artigo 37, caput, da
Constituição da República", destacou o juiz em sua decisão.

Segundo o jornal "Folha de S.Paulo", que revelou o caso, Cutrim disse inicialmente que Thiago ia ao trabalho
"todo mês". Depois se corrigiu e disse que o funcionário aparecia "duas, três, quatro vezes por semana".
Desligou o telefone e não voltou a atender às ligações.

Devolução à universidade

Está tramitando na Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís uma ação popular solicitando à

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/09/tce-do-maranhao-exonera-filho-de-waldir-maranhao-que-atua-como-medico-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/17/justica-determina-que-filho-de-maranhao-devolva-r-235-mil-ao-tce.htm
http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/05/09/tce-do-maranhao-exonera-filho-de-presidente-da-camara-que-atua-como-medico-em-sao-paulo/


Justiça que obrigue Waldir Maranhão a devolver o valor de R$ 368.140,09 referentes aos salários pagos pela
Uema (Universidade Estadual do Maranhão). A ação deverá ser julgada pelo juiz Douglas de Melo Martins, nos
próximos dias.

A ação pede que a Justiça determine o bloqueio das contas bancárias de Maranhão e, caso não atinja o valor,
bens também devem estar indisponíveis. Segundo o documento, Maranhão recebeu indevidamente salários,
entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2016, da Universidade Estadual do Maranhão, sem prestar serviços e
durante o exercício do mandato de deputado federal.

"O recebimento de remuneração dos cofres públicos sem a prestação de serviço viola a moralidade
administrativa e o patrimônio público, podendo tal fato ser combatido por meio de ação popular, nos termos do
inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 37 de nossa Carta Magna. A violação ao artigo 38,
I da Constituição também pode ser combatida por ação popular", destaca a ação movida pelo advogado Pedro
Leonel Pinto de Carvalho.

Por meio da assessoria de imprensa de Waldir Maranhão, Thiago Maranhão informou que não vai se pronunciar
sobre o assunto. Porém, a assessoria de imprensa informou que ele já abriu procedimento para devolução dos
valores ao TCE. Sobre a ação contra Waldir Maranhão, até a publicação deste texto ninguém se pronunciou
sobre o assunto.

O post Justiça acha apenas R$ 7 mil em conta de filho de Waldir Maranhão apareceu primeiro em John Cutrim.

http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim/justica-acha-apenas-r-7-mil-em-conta-de-filho-de-waldir-maranhao/
http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam
denúncia contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação
criminal, sob a acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa inclusive a de estado de necessidade do prefeito já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)
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Por Marcelo Minard

Desembargador eleitoral Daniel Leite

Foi condecorado nesta segunda-feira (23), na sede do TRT da 16ª Região, com a Medalha da Ordem Timbira do
Mérito Judiciário do Trabalho, grau Comendador, indicada pelo desembargador José Evandro de Souza, Daniel
de Faria Jerônimo Leite, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.

Empossado no TRE-MA em 7 de janeiro de 2015, Daniel Leite é procurador do Município de São Luís, onde já
exerceu os cargos de secretário Municipal, chefe da assessoria especial do procurador-geral e de
procurador-geral adjunto. Também foi diretor-geral do Tribunal de Justiça do Maranhão e atualmente exerce
ainda a advocacia com ênfase na área do Direito Público.

Leite já é condecorado com as Medalhas "Ministro Arthur Quadros Collares Moreira" (TRE-MA), "Brigadeiro
Falcão" (PMMA), "Bi-centenário" e "Antonio Rodrigues Veloso" (TJMA) e "Simão Estácio da Silveira" (Câmara
Municipal de São Luís).

A Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída pela Resolução Administrativa n.º 42/90, e suas
alterações, com o objetivo de homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram no
Direito do Trabalho ou prestaram relevantes serviços à Justiça do Trabalho no país, especialmente, no Estado
do Maranhão. A outorga é realizada entre as personalidades indicadas pelos membros do Conselho da Ordem,
nos seguintes graus, conforme prevê o regulamento: grão-colar, grã-cruz, grande-oficial, comendador, oficial e
cavaleiro.
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Prefeito de Marajá do Sena

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

 

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380.

A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou
o desembargador Tyrone Silva.
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando umapistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)
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Blog do Luís Cardoso

Ficha suja mais do que pau de galinheiro, com pendências de toda ordem junto ao Tribunal de Contas do Estado
por conta de desvio de recursos e outras improbidades administrativas, o ex-prefeito de São joão Batista,
Eduardo Dominici, acha que encontrou um meio fácil para voltar a comandar o município. Ele mandou o pai,
João Dominici (foto abaixo) a sair candidato, apesar da idade avançada, e se eleito será o prefeito de fato da
cidade.

Pela popularidade que goza, João Dominici, e por ser um articulado nato, o filho considera como favas contadas
o seu retorno para o comando de São João Batista. Mas o plano pode falhar por causa da condenação que foi
imposta ao pai quando foi secretário da Sinfra, no governo do parente José Reinaldo Tavares.

Como todos se recordam, a Polícia Federal prendeu na época José Reinaldo Tavares ( sendo preso, como mostra
a foto)) e João Dominici, além de vários outros por causa da construção de estradas fantasmas, que ligavam o
nada a coisa nenhuma.

Os recursos que deveriam ser empregados na construção de estradas e pontes, eram divididos entre eles e
empreiteiros. Teve até caso de obras em povoados inexistentes, em um total de 42. A Polícia Federal concluiu à
época que o desvio chegou a mais de R$ 19 milhões.

João Dominici foi condenado, no período, pelo Tribunal de Justiça a 6 anos e 8 meses de reclusão por crime de
peculato.

http://luiscardoso.com.br/
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G1 – O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos
Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA), afirmou que irá devolver todo o dinheiro recebido enquanto foi
funcionário do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA).
A afirmação foi divulgada por meio de uma carta enviada, no último dia 16 de maio, ao presidente do TCE, João
Jorge Jinkings Pavão, onde o médico afirma "arrependimento eficaz" e reconhece "os erros e equívocos"
cometidos no decorrer de suas funções durante o período em que foi funcionário do órgão público no Maranhão.
Em um dos trechos da carta, Thiago Maranhão admite que não percebeu a gravidade dos fatos. "Não tive no
primeiro momento, a capacidade de avaliar o grau de sua complexidade, todavia, estou aqui já que não somos
capazes de voltar ao status aquo, para reconhecer que se porventura cometi alguma falta funcional ou causei
qualquer prejuízo aos cofres públicos, tenho total responsabilidade e compromisso de devolvê-los, a fim de
evitar maiores danos pessoais que me possa causar".
O médico conclui a sua carta ao presidente do TCE dizendo que devolverá todo o montante recebido durante
sua passagem pelo órgão público. "Assim Senhor Presidente, coloco-me a inteira disposição desse órgão para
reparar os prejuízos de ordem financeira causado ao erário, por ser essa a medida de justiça".
Thiago Maranhão foi nomeado Assessor do Conselheiro Edmar Cutrim em novembro de 2013 e recebia um
salário de cerca de R$ 7,5 mil, além de R$ 800 de auxílio alimentação. O médico ficou no cargo até maio e foi
exonerado após as denúncias de que seria um "funcionário fantasma".
Bloqueio dos bens
O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, pediu no último dia 17
deste mês o bloqueio online de ativos financeiros e veículos do médico Augusto Azevedo Maranhão Cardoso até
o limite de R$ 235 mil. Na sentença consta a restrição de transferência no Detran-MA e expedição de ofício aos
cartórios de registro de imóveis avisando sobre a decisão.

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/05/filho-de-waldir-maranhao-devolvera-dinheiro-aos-cofres-publicos.html
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A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira.

Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres - presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã de ontem (23), no Fórum de São Luís. Leia mais no Portal O 4º Poder.

O post Justiça mantém prisão dos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís apareceu primeiro em Blog do
Udes Filho.

http://www.oquartopoder.com/justica/justica-mantem-prisao-dos-envolvidos-nos-incendios-onibus-em-sao-luis/
http://www.udesfilho.com.br/justica/15340
http://www.udesfilho.com.br
http://www.udesfilho.com.br
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INCÊNDIOS A ÔNIBUS NA GRANDE SÃO LUÍS
Incêndios a ônibus: mantida prisão dos suspeitos

A Justiça decretou a prisão preventiva de quatro homens e duas mulheres.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios registrados na noite de quinta-feira (19), em
diferentes pontos da Grande Ilha.
Eles foram presos por suposta participação nos incêndios registrados na noite de quinta-feira (19), em
diferentes pontos da Grande Ilha. - Foto: Leandro Santos / O Estado
SÃO LUÍS - A Justiça do Maranhão divulgou, nesta terça-feira (24), que foi decretada a prisão preventiva dos
acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus na Região Metropolitana de São Luís, nos últimos dias.

Os suspeitos, quatro homens e duas mulheres, foram presos em flagrante na última sexta-feira (20). Todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã dessa segunda-feira (23), no Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios registrados na noite de quinta-feira (19), em
diferentes pontos da Grande Ilha. No carro em que estavam os suspeitos, foram encontrados um galão com
combustível (gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos.

Conforme consta nos autos, todos são integrantes de uma facção criminosa. A juíza informou que, diante das
evidências de envolvimento dos acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos
acusados presos em flagrante.

Na noite de sexta-feira (20), o plantão judiciário recebeu os autos de prisão em flagrante de mais sete acusados
de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.

Ainda na sexta-feira e no sábado, também, foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada nessa segunda (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira,
na companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa, não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios.

O outro adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão
criminal, e entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos
episódios de incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos
Costa, continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com
representação contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas



Segundo a Justiça, circula nas redes sociais uma notícia de janeiro de 2014, como se fosse referente aos presos
envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A informação da notícia refere-se à decisão
da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar, determinando
a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram
na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério Público Estadual divulgou nota, explicando os
motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os dois acusados. Conforme a nota, não havia
nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no delito, razão pela qual o Ministério Público
não os denunciou.
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CONDENADOS
Justiça determina prisão de três ex-prefeitos

IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA
23/05/2016 às 12h50
Dois são de Maracaçumé, e um de Centro Novo do Maranhão. Eles receberam mandato de prisão por não
prestarem contas de recursos recebidos.

Entre as condenações impostas aos ex-gestores, suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos.
Entre as condenações impostas aos ex-gestores, suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos.
- Arte: Mauricio Araya
MARACAÇUMÉ - Três ex-prefeitos, dois de Maracaçumé, e um de Centro Novo do Maranhão, receberam
mandato de prisão por não prestarem contas de recursos recebidos, caracterizando improbidade administrativa.
Os ex-prefeitos são João José Gonçalves de Souza Lima, o “João do Povo”, e José Francisco Costa de Oliveira, o
“Franco” (do município de Maracaçumé) e Dominício Gonçalves da Silva (de Centro Novo do Maranhão).

Na ação contra contra o ex-prefeito José Francisco, o município de Maracaçumé alega que o mesmo não efetuou
a prestação de contas referente ao exercício de 2012. Na ação contra Domício Gonçalves, o ex-prefeito de
Centro Novo do Maranhão é acusado de não prestar contas de recursos referentes a 02 (dois) convênios
celebrados com o governo do Estado. O primeiro, no valor de R$ 220,931,87, objetivava a construção de 40
unidades residenciais no município. O segundo convênio, no valor de R$ 99.543,21, tinha por objetivo
complementação de ações do Projeto Alvorada (sistema de abastecimento de água).

O ex-prefeito de Maracaçumé, João José Gonçalves de Lima, foi condenado a prestar contas de convênio firmado
com o Estado para construção de sarjeta, assentamento de bloquetes e meio-fio (multa diária de R$ 1 mil pelo
descumprimento), bem como ao ressarcimento de R$ 450 mil (valor do convênio). Multa civil no valor
correspondente a 10 vezes o salário percebido pelo condenado quando à frente da administração municipal
também consta das condenações.

Entre as condenações impostas aos ex-gestores, suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo período de 03
(três) anos.

Já aos ex-prefeitos José Francisco de Oliveira (Maracaçumé) e Domício Gonçalves da Silva (Centro Novo do
Maranhão) o juiz determinou ainda multa civil no valor correspondente a cinco vezes o valor da remuneração
mensal percebida à época dos fatos, enquanto prefeitos dos municípios
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JUSTIÇA
TJ-MA recebe denúncia contra prefeito de Marajá do Sena
Prefeito foi preso em flagrante em maio de 2015 em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido
pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade.
Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade. - Arte:
Imirante.com
MARAJÁ DO SENA - Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA)
receberam denúncia contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação
criminal, sob a acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito – denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA) – foi preso em flagrante em maio de
2015, portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MP-MA. Entre os referidos requisitos
incluem-se a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de
laudo pericial; indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado,
entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa – inclusive a de estado de necessidade do prefeito – já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. “Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude”, frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)
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TJ-MA recebe denúncia contra prefeito de Marajá do Sena

Prefeito foi preso em flagrante em maio de 2015 em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido
pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade. - Arte:
Imirante.com
MARAJÁ DO SENA - Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA)
receberam denúncia contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação
criminal, sob a acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito – denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA) – foi preso em flagrante em maio de
2015, portando uma pistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MP-MA. Entre os referidos requisitos
incluem-se a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de
laudo pericial; indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado,
entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa – inclusive a de estado de necessidade do prefeito – já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. “Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude”, frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)
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Calçadas serão adaptadas, conforme acordo judicial

Medida visa garantir acessibilidade nas ruas de São Luís, para as pessoas com deficiência e toda a sociedade;
prazo para a cidade se tornar acessível é de 10 anos, mas Município deverá cumprir pelo menos 10% da
adequação a cada ano

Na Avenida dos Sambaquis, no Calhau, calçadas são irregulares; intenção é garantir acessibilidade 
Na Avenida dos Sambaquis, no Calhau, calçadas são irregulares; intenção é garantir acessibilidade (Foto: De
Jesus / O Estado)
Caminhar em São Luís hoje não é uma tarefa fácil, e isso não é apenas para quem tem mobilidade reduzida, mas
para qualquer pessoa. São obstáculos, calçadas em diferentes padrões e uma infinidade de problemas que
prejudicam a acessibilidade. Mas isso deve mudar, de acordo com um acordo judicial firmado entre Ministério
Público do Maranhão (MP) e o Município de São Luís, para que as calçadas da capital sejam adaptadas para
garantir acessibilidade a toda a população.

O processo teve início com base em reclamações e denúncias feitas à Promotoria de Justiça especializada na
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em sua maioria, as reclamações tratavam de obstáculos e
condições precárias das calçadas que impossibilitavam ou prejudicava a utilização por parte das pessoas com
mobilidade reduzida.

Sentença
Proposta a Ação Civil Pública na Justiça, o acordo foi homologado por sentença na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís, durante audiência de conciliação entre as partes envolvidas. Conforme o acordo, o
Município comprometeu-se a, no prazo de 10 anos, tornar as ruas mais acessíveis, conforme a norma NBR
9050-ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas].

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara, ressaltou que a proposta é de extrema importância para a
sociedade. “A situação de violação da lei hoje é tão grave que não atinge só as pessoas com deficiência. Com a
ação movida pelo MP se resolve um problema de toda a sociedade, pois ninguém consegue caminhar na cidade.
A acessibilidade tem consequências no transito, segurança pública e diversas áreas”, afirmou.

Execução
O secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Diogo Lima, explicou que, para alcançar o objetivo proposto
dentro do prazo do acordo, o Município fiscalizará o cumprimento da norma de calçadas, lançará campanhas de
conscientização e utilizará recursos próprios em determinadas situações. A Prefeitura se comprometeu, por
exemplo, em adquirir rampas e promover medidas de estímulo à utilização de piso tátil em empreendimentos
públicos.

A execução do acordo será feita anualmente. Conforme a decisão, o prazo total é de 10 anos, e a cada ano o
Município deverá cumprir pelo menos 10% da adequação dos espaços urbanos da cidade.
Ainda de acordo com o secretário Diogo Lima, foram escolhidas como “piloto” do acordo as avenidas dos
Sambaquis, no Calhau, e Daniel de La Touche, que são bem distintas quando se trata de calçadas: uma está em
uma área completamente residencial e a outra em área comercial.



Após a fiscalização, os proprietários de imóveis serão notificados por meio de carta para que façam as
adequações necessárias em um prazo de até 90 dias após a notificação. Alguns dos critérios que serão
observados são: a altura das calçadas, a presença de rampas e arborização. “A altura das calçadas deve ser de
15 centímetros, a rampa de acesso de veículos deve ter inclinação de 20%, por exemplo. A arborização pode
existir, mas deve respeitar a distância de pelo menos 1,20m livre de obstáculos”, frisou Diogo Lima.

Caso a determinação não seja cumprida, poderão ser aplicadas multas ou adotadas outras medidas.

SAIBA MAIS

Lei Nº 4.590, de 11 de Janeiro de 2006, que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de muros e
calçadas e dá outras providências:

Calçada ou passeio é definido como a faixa em geral sobrelevada, pavimentada, ladeando logradouro ou
circundando edificações, destinada exclusivamente ao trânsito de pedestres;

A construção, reconstrução, manutenção e a conservação das calçadas dos terrenos, edificados ou não, são
obrigatórias e competem aos proprietários ou possuidores dos mesmos, após licença concedida pelo órgão
municipal competente, observada a legislação em vigor.

Quando o estado de conservação do revestimento das calçadas não oferecer as condições de segurança
necessárias, o proprietário ou possuidor do imóvel deverá providenciar novo revestimento.

As calçadas deverão apresentar uma declividade máxima de 2% (dois por cento) do alinhamento do muro para o
meio-fio.

Nos locais onde haja faixa de pedestre o meio fio deverá ser rebaixado, não podendo o rebaixamento ser inferior
a 1,20m (um metro e vinte) de largura.
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Mais três ex-prefeitos são condenados
Eles não prestaram contas de recursos recebidos durante o
mandato
Dois ex?prefeitos da cidade de Maracaçumé, João José Gonçalves de Souza Lima, o
“João do Povo”, e José Francisco Costa de Oliveira, o “Franco"; e ainda o ex?
prefeito de Centro Novo do Maranhão, Domício Gonçalves da Silva, foram
condenados por atos de improbidade administrativa. Eles deixaram de prestar
contas de recursos que receberam ao longo dos seus mandatos. Os três tiveram seus
direitos políticos suspensos por três anos e estão proibidos de contratar com o
Poder Público.
As sentenças foram assinadas pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé,
Rômulo Lago e Cruz.

Além de perder os direitos políticos, o ex?prefeito de Maracaçumé, João do Povo
foi condenado a prestar contas de convênio com o Governo do Estado para
construção de sarjeta, assentamento de bloquetes e meio?fio. Ele ainda terá que
pagar multa diária de R$ 1 mil pelo descumprimento. João do Povo também deve
ressarcir aos cofres públicos o valor do convênio, R$ 450 mil, e tem que pagar multa
civil correspondente a dez vezes o salário que recebeu quando esteve à frente da
administração municipal.
Já aos ex?prefeitos José Francisco de Oliveira (Maracaçumé) e Domício Gonçalves
da Silva (Centro Novo do Maranhão) foram sentenciados a pagar multa civil no valor
cinco vezes a remuneração mensal que recebiam à época que forma prefeitos.
As sentenças atendem a ação de obrigação de fazer, cumulada com improbidade
administrativa e ressarcimento (somente para João do Povo), ação por ato de
improbidade administrativa (somente para Franco) e ação civil de improbidade
administrativa com pedido de antecipação de tutela (para Domício), movidas pelos
municípios dos quais foram prefeitos.
Na Ação contra o ex?prefeito Franco, o Município de Maracaçumé alega que o
mesmo não efetuou a prestação de contas do exercício de 2012. Na ação contra
Domício Gonçalves, o ex?prefeito de Centro Novo do Maranhão é acusado de não
prestar contas de recursos referentes a dois convênios com o Governo do Estado. O
primeiro convênio, no valor de mais de R$ 220 mil, seria para a construção de 40
unidades residenciais no município. O segundo, de quase R$ 100 mil, tinha por
objetivo a complementação de ações do Projeto Alvorada (sistema de
abastecimento de água).
Conforme o juiz Rômulo Lago e Cruz, a conduta dos ex?prefeitos, de não prestar
contas de recursos recebidos é extremamente grave, uma vez que resulta em
desrespeito aos princípios da administração pública. “Ganha dimensões ainda
maiores quando se observa que os casos envolvem os municípios de Maracaçumé e
Centro Novo do Maranhão, localidades extremamente pobres e desassistidas pelo
Poder Público e que, portanto, necessitam, sobremaneira, de subsídios do Estado,
a fim de garantir o mínimo existencial aos seus habitantes”, afirmou.
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BACABEIRA
Audiência pública vai discutir desapropriação de famílias
Pescadores e trabalhadores temem serem despejados para
instalação de distrito industrial na região do Campo de Perizes

Foto: Vista aérea da local de implantação do Distrito Industrial de Bacabeira II
Será realizada nesta terça, dia 24, uma audiência pública para debater a situação
de famílias das comunidades Jambuca e Batista, que temem serem despejadas da
Região do Campo de Perizes por conta do processo de desapropriação do local para
a instalação do Distrito Industrial Bacabeira II, iniciativa do Governo do Estado.
Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Maranhã, Rafael
Silva, a audiência foi solicitada pelas associações de moradores e pescadores
impactados pela obra, junto à Comissão para que esta fizesse o convite às
autoridades do Estado e também de Bacabeira e ainda à Defensoria Pública do
Estado (DPE).
A expropriação de Campo de Perizes foi anunciada em 2015, quando o Governo do
Estado entrou com ação de desapropriação junto ao Tribunal de Justiça para o
início das obras de implantação do Distrito Industrial Bacabeira II, conforme o
Decreto 31.312/2015.
Por solicitação da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a DPE propôs ação civil pública, com pedido de
liminar, contra o Governo para garantir a promoção de
direitos das comunidades Jambuca e Batista. A ação ocorreu após a notificação das
famílias para que desocupassem o local para instalação do projeto industrial.
A audiência está marcada para as 14h desta terça, dia 24, na Igreja Católica da sede
do município de Bacabeira.
Houve outra audiência em abril
Outra audiência foi promovida em abril pela Comissão de Direitos Humanos da OAB,
Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Estado e Comissão Pastoral da Terra.
Naquela ocasião, o debate contou com a presença de autoridades públicas
municipais e estaduais, como a do procurador do Estado, Rodrigo Maia, do
advogado e representante do município de Bacabeira, Raimundo Francisco Bogéa
Junior; dos defensores, Cosme Sobral e Alberto Tavares, e do padre Flávio
Lazzarin, da CPT.
Segundo o vice?presidente da Comissão de Direitos Humanos, Rafael Silva, já houve
a suspensão da remoção forçada. E a audiência pública seria para iniciar o processo
de diálogo entre representantes do Governo Estadual e a comunidade e o conjunto
de pescadores que retiram seu sustento da área.
Durante a audiência de abril, o procurador Rodrigo Maia propôs que fosse montada
uma comissão formada por moradores e partes interessadas para conhecer o
projeto e que o “Distrito Industrial Bacabeira II” tem por objetivo é a promoção da
região. “O que queremos fazer é um processo de desapropriação que contemple o
direito à moradia das famílias envolvidas”, informou naquela ocasião.
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Operações fiscalizarão condições de acessibilidade em vias
Os padrões de acessibilidade para as ruas e avenidas da capital
maranhense deverão ser os fixados pela ABNT

Foto: Prefeitura realizará operações para fiscalizar condições de acessibilidade em vias
A Prefeitura de São Luís vai realizar operações de fiscalização em vários pontos da
cidade a fim de averiguar as condições de acessibilidade das vias. A ação, que será
coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (Semurh), foi
anunciada na manhã desta segunda?feira, dia 23, durante entrevista coletiva
realizada no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau). Estiveram presentes na
ocasião o titular da Semurh, Diogo Lima; o juiz da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, Douglas de Melo Martins; e o promotor Ronald Pinheiro.
A ação compõe a política pública desenvolvida na gestão do prefeito Edivaldo para oferecer mais
acessibilidade às pessoas com deficiência. A Blitz da Acessibilidade é
parte do conjunto de ações acordados entre a Prefeitura de São Luís e o
Ministério Público com o objetivo de pessoas com deficiência no prazo
máximo de dez anos. Os padrões de acessibilidade para as ruas e avenidas da
capital maranhense deverão ser os fixados pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
O secretário explicou ainda que, a princípios, as fiscalizações terão finalidade
educativa e foco nas adequações de calçadas e rampas. As fiscalizações da Blitz da
Acessibilidade serão feitas por uma equipe especializada, a bordo de uma unidade
móvel especialmente destacada para as operações.
Adequações
Segundo adiantou a coordenadora da Blitz da Acessibilidade, Ivete Pinheiro Nagai, as primeiras atividades da
equipe terão por objetivo conscientizar sobre a importância do
tema, por meio de uma carta informando acerca da existência de
determinação judicial sobre acessibilidade em passeios públicos.
No documento,o proprietário do
imóvel ? caso seja necessário ? será solicitado a adequar a calçada de sua
propriedade e responsabilidade no prazo de 90 dias a contar do recebimento da
notificação, em consonância com a Lei 4.590/2006 (Lei dos Muros e Calçadas).
O documento também define como as calçadas devem ser construídas: Os passeios
devem ter superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer
condição climática (podendo ser utilizado cimento), executados sem mudanças
abruptas de nível ou inclinações que dificultem a circulação dos pedestres. A
altura das calçadas pode ser de até quinze centímetros. Caso seja colocado
qualquer obstáculo na calçada (árvores, lixeiras, rampas, escadas), deve ser
observada a largura livre mínima de 1,20m que viabilize a passagem de
cadeirantes. As rampas para acesso de veículos devem ter inclinação máxima de
20%, conforme as normas técnicas da ABNT.
público e poderá ser apresentada em caso de fiscalização. A prefeitura também
vai adquirir rampas, além de promover medidas de estímulo à utilização de piso
tátil em empreendimentos. "Começaremos nossas blitzen pelas avenidas de grande
fluxo, que servirão de parâmetros para adequarmos nossos controles em
logradouros, rampas, praças, imóveis e pavimentações das vias", afirmou Diogo
Lima.
O juiz Douglas de Melo Martins disse que o tema da acessibilidade abrange



inclusive a acessibilidade de todos os cidadãos, principalmente no que diz respeito
a calçadas, causando consequências de diversos tipos. "A Vara de Interesses
Difusos e Coletivos entendeu por bem priorizar esse processo e chamar as partes
para celebrar o acordo que atinge desde trânsito até a segurança. E com a
colaboração da Prefeitura e da sociedade faremos cumprir normas que beneficiam
não somente a pessoa com dificuldade de locomoção, mas também a todos os
cidadãos".
Para o promotor Ronald Pinheiro, a acessibilidade é essencial para a população e
na sentença judicial buscou?se um consenso em relação à realidade econômica e
de orçamento da Prefeitura de São Luís e a da população. "O modelo é o de criar
metas, um trabalho conjunto entre o poder público, de provedor e fiscalização. O
Ministério Público participará efetivamente na aferição dos 10% do projeto a
serem atingidos a cada ano, com a finalidade de tornar São Luís uma cidade para
todos se locomoverem", acrescentou.
Intervenções
A Prefeitura de São Luís tem realizado
um amplo programa de reestruturação
e de construção de praças
desenvolvidos na gestão do prefeito
Edivaldo. As praças reinauguradas na
atual gestão são dotadas de
acessibilidade, conforme determinado
pela atual gestão. A mais recente
iniciativa de investimento foi a Praça
do Letrado, completamente
reformada. Também este ano, a Praça Irmã Gabriella Torselli, localizada na
Avenida Mato Grosso, no bairro Turu, foi entregue à população.
Foram recuperadas ainda as praças do Pantheon (Centro), Praça do Circo Escola
(Cidade Operária); as praças da Camboa e Carlos Chaib (Camboa); Praça José de
Ribamar dos Santos Corrêa (no bairro Rio Anil); Praça da Roxinha (Ipase de Baixo);
Renascer e Ruy Frazão, (Cohab); as praças Verão, Jackson Lago e das Árvores
(Cohatrac) e a primeira etapa da reforma da Praça do Pescador, no Portinho,
todas com condições de acessibilidade garantidas.
Em abril deste ano, a Prefeitura de São Luís deu início a obras de melhoria de
acessibilidade na região central da cidade, por meio da construção de rampas de
acesso, rebaixamento de canteiros centrais e instalação de sinalizações
indicativas, conforme parâmetros determinados pela ABNT. A atual gestão investe
também na intelação de novos abrigos nos pontos de ônibus ? todos com espaço
reservado para cadeirantes ? e incluiu a garantia de acessibilidade em 100% da
frota como um dos principais itens do edital da licitação do transporte público em
curso atualmente.
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    Justiça condena três ex-prefeitos de Maracaçumé por improbidade administrativa.

MARACAÇUMÉ – Sentenças assinadas pelo titular da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé, juiz Rômulo Lago e
Cruz, condenam dois ex-prefeitos do município – João José Gonçalves de Souza Lima, o “João do Povo”, como é
conhecido, e José Francisco Costa de Oliveira, o “Franco” – além do ex-prefeito de Centro Novo do Maranhão
(termo), Domício Gonçalves da Silva, por atos de improbidade administrativa (no caso dos condenados, por não
prestar contas de recursos recebidos). Entre as condenações impostas aos ex-gestores, suspensão dos direitos
políticos pelo período de 03 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário pelo período de 03 (três) anos.

Além dessas condenações, o ex-prefeito de Maracaçumé, João José Gonçalves de Lima, foi condenado a prestar
contas de convênio firmado com o Estado para construção de sarjeta, assentamento de bloquetes e meio-fio
(multa diária de R$ 1 mil pelo descumprimento), bem como ao ressarcimento  de R$ 450 mil (valor do
convênio). Multa civil no valor correspondente a dez vezes o salário percebido pelo condenado quando à frente
da administração municipal também consta das condenações.

Já aos ex-prefeitos José Francisco de Oliveira (Maracaçumé) e Domício Gonçalves da Silva (Centro Novo do
Maranhão) o juiz determinou ainda multa civil no valor correspondente a cinco vezes o valor da remuneração
mensal percebida à época dos fatos, enquanto prefeitos dos municípios.

As sentenças atendem a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Improbidade Administrativa e
Ressarcimento (João José), Ação por Ato de Improbidade Administrativa (José Francisco) e Ação Civil de
Improbidade Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela (Domício), interpostas em desfavor dos
ex-gestores pelos municípios dos quais os condenados foram prefeitos.

Na Ação contra contra o ex-prefeito José Francisco, o Município de Maracaçumé alega que o mesmo não
efetuou a prestação de contas referente ao exercício de 2012. Na ação contra Domício Gonçalves, o ex-prefeito
de Centro Novo do Maranhão é acusado de não prestar contas de recursos referentes a 02 (dois) convênios
celebrados com o Governo do Estado. O primeiro, no valor de R$ 220,931,87 (duzentos e vinte mil, novecentos e
trinta e um reais e oitenta e sete centavos), objetivava a construção de 40 unidades residenciais no Município. O
segundo convênio, no valor de R$ 99.543,21 (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e
um centavos), tinha por objetivo complementação de ações do Projeto Alvorada (sistema de abastecimento de
água).

Em suas fundamentações, Rômulo Lago e Cruz ressalta o disposto no art. 70, parágrafo único da Constituição
Federal, que estabelece: “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.

Na visão do magistrado, a conduta dos ex-prefeitos ao não prestar contas de recursos recebidos durante suas
gestões já é extremamente grave, uma vez que resulta em desrespeito aos princípios da Administração Pública.
“Entretanto, ganha dimensões ainda maiores quando se observa que os casos envolvem os Municípios de
Maracaçumé e Centro Novo do Maranhão, localidades extremamente pobres e desassistidas pelo Poder Público
e que, portanto, necessitam, sobremaneira, de subsídios do Estado, a fim de garantir o mínimo existencial aos



seus habitantes”, destaca.
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SINDJUS-MA convoca servidores para Assembleia Geral Extraordinária no dia 04/06

Está marcada para o próximo dia 04/06, às 09h30, a Assembleia Geral Extraordinária da categoria que será
realizada na sede social do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão-SINDJUS/MA, na
estrada da Raposa.

A Assembleia Geral do SINDJUS-MA irá deliberar sobre todas as providências adotadas pela diretoria do
SINDJUS-MA objetivando assegurar a reposição das perdas inflacionárias e devolução das faltas dos dias de
greve; sobre a avaliação da negociação com a Presidência do Tribunal de Justiça, inclusive sobre o pedido de
audiência com o Governador do Estado Flávio Dino; além de outros temas de interesse da classe. 

Os servidores que desejarem hospedagem devem solicitá-la ao SINDJUS-MA até às 12h do próximo dia 31/05
(terça-feira), para terem direito a uma diária no Hotel Premier na Ponta D’areia. 

Clique aqui e baixe o formulário de hospedagem.

O formulário de hospedagem deve ser enviado para o e-mail sindjus_claudia@hotmail.com

Os servidores ficarão hospedados no Hotel Premier, na Ponta D'Areia e devem ficar atentos para o horário do
check-in, que será a partir das 12h do dia 04 de junho, e check-out até 12h do dia seguinte, ou seja, dia 05 de
junho.

Deslocamento

Os servidores que se deslocarem usando carro próprio, só serão ressarcidos se solicitarem previamente
autorização junto à equipe administrativa financeira do SINDJUS-MA, até o dia 31 de junho, comprovando
lotação mínima de quatro (04) servidores em cada veículo, e mediante a apresentação posterior de comprovante
de custos.

Lembrando que o Sindjus-MA não arcará com despesas extras como táxi, carros de frete, etc.

O recebimento das passagens de ônibus e demais comprovantes pode ser realizado como de costume, no final
da Assembleia, sendo que o ressarcimento será feito, após a análise dos documentos, no primeiro dia útil
subsequente por meio de transferência bancária.

Mais informações ou dúvidas podem ser obtidas pelos contatos de Fagner Damasceno, pelo telefone (98)
0220-0211 (Tim), ou com Claudia Marques nos números: (98) 8414-5672 e 8350-0046 (Tim), e pelos telefones
do SINDJUS-MA (98) 3232-6454 e (98) 3232-5497.
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Justiça coloca plano ambiental em prática e faz doações para descarte

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). Crédito: Divulgação/TJMA.Tribunal de Justiça do Maranhão
Com a doação de 620 toners de impressora obsoletos e de 76 carcaças inservíveis para a organização não
governamental Amigos do Futuro, para serem corretamente descartados, o Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) coloca em prática medidas para efetivar o Plano de Logística Sustentável (PLS) do Judiciário local. Os
materiais foram doados conforme termo de parceria firmado entre a ONG e o TJMA, em março, para a
destinação correta dos resíduos de informática.

“São materiais tóxicos que possuem metais pesados e não poderiam ser descartados de qualquer forma, no
meio ambiente”, explicou o coordenador de Material e Patrimônio, Aristeu Rodrigues. Ele lembra também que o
descarte correto foi alinhado pelo Núcleo Socioambiental do tribunal, que viabilizou a parceria com a
organização, que já realiza o mesmo trabalho socioambiental com o Tribunal Regional do Trabalho do
Maranhão (TRT-MA).

Sustentabilidade - A logística sustentável, realizada pela Coordenação de Material e Patrimônio com o apoio das
chefias das divisões de Material e Patrimonial do TJMA, compreende procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Os resíduos são para
reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação.

A doação de mobílias, computadores e materiais de informática para organizações comunitárias é outra forma
de colocar o PLS em prática, por meio de materiais que não mais atendem à necessidade do Judiciário, mas que
podem ser reutilizados pelas entidades habilitadas a recebê-los. Para ampliar a coleta dos toners, a
Coordenação de Material e Patrimônio destaca a importância da participação das comarcas, no sentido de
enviar os materiais de informática em desuso.

Mudança de cultura - O Núcleo Socioambiental foi instituído pelo TJMA por meio da Portaria GP-75/2016, de 15
de janeiro de 2016. Compete ao núcleo estimular a reflexão e a mudança de cultura nos padrões de compra,
consumo e gestão documental dos órgãos do Judiciário maranhense, incluindo magistrados, servidores,
estagiários e terceirizados.

O PLS foi aprovado em sessão plenária e está de acordo com a Resolução 201/2015, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que orienta a criação de unidades e núcleos socioambientais e estabelece suas competências. O
documento segue, também, orientações do programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criado
pelo Ministério de Meio Ambiente.

As ações do núcleo contam com o apoio do desembargador Jorge Rachid e do juiz auxiliar da Presidência Júlio
Praseres.

Fonte: TJMA
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Corregedoria do Maranhão inscreve 351 casais no casamento comunitário

Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) inscreveu no último sábado (21/5), na 23ª Ação Global no
campus universitário no Bacanga, número recorde de pessoas para o Projeto Casamento Comunitário. O projeto
cadastrou 351 casais em apenas um dia de evento. Na última edição, em 2015, foram inscritos 175 casais.

Os casamentos comunitários são promovidos pela Corregedoria e celebrados gratuitamente pelos juízes de
direito das comarcas desde setembro de 1998, quando foram criados pelo então corregedor, desembargador
Jorge Rachid. A primeira cerimônia foi realizada em São Luís, em seguida, expandida para todas as comarcas do
estado, beneficiando milhares de casais de todas as idades e condição social.

Segundo o coordenador das serventias da CGJ-MA, Rafael Duarte Ribeiro, dezenas casais deixaram de se
inscrever pela falta dos documentos necessários. O servidor informou que a partir do dia 30 de maio a
Corregedoria reiniciará o agendamento para esses casais que não conseguiram se inscrever na Ação Global,
bem como para os demais interessados. A data e o local do próximo casamento ainda não foram definidos.

No posto montado pela Corregedoria, 80 colaboradores, entre funcionários dos cartórios e da Corregedoria
trabalharam no atendimento ao público, das 8h às 18h, prestando informações, cadastrando interessados e
encaminhando solicitações sobre os projetos especiais da Justiça Estadual. A desembargadora Anildes Cruz,
corregedora-geral da Justiça, compareceu ao evento, conversou com os representantes das instituições
parceiras e acompanhou a prestação dos serviços no posto montado pela Corregedoria. "Esse trabalho que está
sendo oferecido de forma gratuita ao cidadão possibilita uma maior proximidade da Corregedoria com o usuário
dos seus serviços", ressaltou a desembargadora.

O juiz coordenador do planejamento estratégico, Gladiston Cutrim, participou das atividades no local e
observou que a procura pelos serviços foi maior este ano, em relação à última edição, no ano passado. "O local
foi mais adequado e a estrutura logística de funcionamento dos serviços, mais eficiente", avaliou.

Projetos especiais - Cinco projetos especiais foram oferecidos pela CGJ-MA aos participantes da Ação Global
deste ano: o Jurado Voluntário cadastra interessados em participar das sessões do Tribunal do Júri; o
Reconhecer é Amar orienta e encaminha os pais interessados em reconhecer a paternidade dos seus filhos; o
Construindo a Justiça garante a participação de todos na elaboração de ideias e outros projetos de relevante
valor para o cidadão e na construção de um Judiciário mais célere e eficaz; o Casamento Comunitário oficializa
união civil de casais e o Registro Civil cuida da emissão de certidões de nascimento. Todos os serviços são
gratuitos.

Participaram ainda do evento o desembargador Raimundo Barros; os juízes auxiliares José Américo Abreu e
Rosária Duarte; Márcia Chaves, coordenadora dos juizados especiais; e o diretor da CGJ-MA, Gustavo Costa
Campos.

Fonte: CGJ-MA
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Comarca de Cururupu, no Maranhão, faz controle biométrico de presos

24/05/2016 - 15h26

Desde segunda-feira (16/5), a Comarca de Cururupu (MA) passou a adotar o controle biométrico de presos.
Desenvolvido pela Diretoria de Informática do Poder Judiciário do Maranhão, o Sistema Convictus controla, por
meio da biometria, a frequência de réus que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto e medidas
alternativas aplicadas em crimes de menor potencial ofensivo.

A ferramenta substitui o controle manual de apresentação de apenados do regime aberto, livramento
condicional, prisão domiciliar e sursis. Permite ainda cadastrar os dados (nome, pai, mãe, regime, endereço,
idade, período de apresentação e previsão de término) e digitais do apenado, registrando a frequência das
apresentações.

“A concessão de liberdade provisória condicionada ao comparecimento mensal em Juízo e a decretação em
sentença de penas alternativas à prisão atendem de maneira satisfatória às funções sociais às quais a pena se
destina. O sistema tem se mostrado um verdadeiro aliado na eficácia e confiabilidade dessas medidas”, avaliou
o juiz Douglas Guia, titular da comarca. O magistrado destaca a adequação do sistema à forma eletrônica de
funcionamento do serviço público moderno.

Fonte: CGJ-MA
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Justiça maranhense avalia instalar sala única da conciliação familiar

Justiça maranhense estuda sala única para conciliação familiar.Divulgação/CGJ-MA
A corregedora-geral da Justiça do Maranhão, desembargadora Anildes Cruz, se reuniu com as juízas das varas
de família de São Luís, Joseane Bezerra (3ª Vara), Maria do Socorro Carneiro (5ª) e Francisca Galiza (4ª), no dia
12 de maio, para discutir a implantação da Sala Única de Conciliação das Varas de Família. O objetivo da
Corregedoria é reunir as audiências das unidades em um só espaço, atendendo dispositivo do novo Código de
Processo Civil (CPC).

Em seu artigo 694, o novo CPC diz que “nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a
solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de
conhecimento para a mediação e conciliação”.

A desembargadora Anildes Cruz ressaltou que a busca da mediação extrajudicial ou atendimento
multidisciplinar será objeto de esforço da Corregedoria para dirimir conflitos de famílias. “Para efetivarmos a
audiência de mediação e conciliação, buscaremos, inclusive, parceria com as faculdades para que acadêmicos
dos cursos de Direito (estagiários) exerçam esse importante papel à sociedade”, disse.

Para a juíza Joseane Bezerra, o ambiente único para conciliação de partes familiares em conflitos é uma
excelente iniciativa da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA), onde atuarão conciliadores
capacitados pelos juízos das respectivas unidades judiciais. “As causas de família, com suas objetividades,
exigem um trabalho de alcance diferencial, pois, além dos autos, existem vidas que necessitam de reorientação
especial”, defendeu.

O juiz diretor do Fórum, Sebastião Bonfim, e a juíza auxiliar da CGJ, Rosângela Prazeres, também
acompanharam a reunião.

Fonte: CGJ-MA
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“O poder judiciário está avançando no julgamento de ações de improbidade administrativa” , diz
promotor

Alguns prefeitos estão enfrentando processos na Justiça. Eles foram alvo de pedidos de
afastamento ou perda de mandato, com acusação de improbidade administrativa.
A jornalista Carla Lima entrevistou o promotor Cláudio Rebelo, que falou sobre a quantidade
de processos avaliada pela promotoria de probidade administrativa nos últimos anos.
Na entrevista, o promotor fez a distinção das ações penais das ações de improbidade
administrativa, sendo estas últimas propostas por promotores.
De 2013 para 2016, segundo o promotor, somaramse cerca de 1.200 ações de improbidade
administrativa contra gestores.
“Tecnicamente improbidade administrativa nem é crime”, informou o promotor.
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Acusados são condenados no município de Axixá por homicídio qualificado

O município de Axixá localizase a 91 km de São Luís.
Em sessões realizadas pelo Tribunal do Júri, no período de 17 a 20 de maio, foram
condenados os réus Wanderson Aurélio Cantanhede Santos, Julimar Veras Rodrigues e
Washington Aparecido Santos Marques por homicídio qualificado, e o acusado Marcelo Nunes
da Luz foi sentenciado por tentativa de homicídio qualificado.
Durante os julgamentos, realizados no município de Axixá (termo judiciário da Comarca de
Icatu), foram aceitas as teses do Ministério Público do Maranhão (MPMA), defendidas pelo
promotor de justiça João José e Silva Veras.
Crimes
Dois crimes ocorreram no povoado Centro Grande, em Axixá. Um deles foi cometido em 3
de setembro de 2011, por Julimar Veras Rodrigues (conhecido como Juli), sentenciado a 12
anos de reclusão. O réu foi o autor de um golpe com chave de fenda no tórax de Cleiton
24/05/2016 Acusados são condenados no município de Axixá por homicídio qualificado | Difusora

Lima Brandão, caracterizando homicídio qualificado por motivo fútil.
O outro crime foi praticado, em 8 de setembro de 2013, pelo réu Wanderson Aurélio
Cantanhede Santos (vulgo Perninha), condenado a 28 anos de reclusão, pelo homicídio de
Luís Jorge Marques Vale e Wanderson Marques do Vale, por motivo fútil e com uso de arma
de fogo, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.
Tentativa de homícidio
Autor da tentativa de homicídio qualificado por meio de golpe de faca no pescoço de
Raimundo Rabelo Ribeiro Filho, o réu Marcelo Nunes da Luz foi condenado a oito anos e
quatro meses de reclusão. O crime ocorreu em 24 de maio de 2012. A defesa do réu foi feita
pelo defensor público Vitor Hugo Siqueira de Assis.
Ocorrido no povoado Santa Rosa, em Axixá, na madrugada de 1º de junho de 2016, o
homicídio de Douglas Renny Paixão Silva, vítima de golpe de garrafa quebrada no pescoço,
resultou na condenação do réu Washington Aparecido Santos Marques a 12 anos de
reclusão.
As sentenças foram proferidas pelo juiz Karlos Alberto Ribeiro Mota



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CÍVEL
24/05/2016 - SITE IDIFUSORA 
POSITIVA
Cemar não deve cobrar taxa de energia de jovem com doença degenerativa 

Pag.: 42

Cemar não deve cobrar taxa de energia de jovem com doença degenerativa

Em atendimento a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou,
em 11 de maio, que a Companhia Energética do Maranhão (Cemar) se abstenha da
cobrança da taxa de energia elétrica da família de um jovem de 18 anos, portador da
síndrome de Hallervoden Spatz, distúrbio neurológico degenerativo que causa crises
epiléticas e atraso cognitivo. A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários.
A sentença é resultado de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, com pedido de tutela
urgência, ajuizada, em março deste ano, pelos promotores de justiça da Comarca de Timon
Giovanni Papinni Cavalcante Moreira (Defesa das Pessoas com Deficiência), Antonio Borges
Nunes Júnior (Defesa da Saúde) e Eduardo Borges Oliveira (Defesa da Criança e do
Adolescente).
SEM CONDIÇÕES
Devido à impossibilidade de locomoção, o jovem passa todo o dia deitado em seu quarto,

fazendo uso contínuo de nebulizador, oxímetro e aparelho de ar condicionado.
Na ação, o MPMA argumentou que a família do jovem, que tem renda inferior a um salário
mínimo, não tem condições de arcar, simultaneamente, com os altos custos do tratamento,
medicamentos e o pagamento da taxa de energia elétrica.
A situação resultou no acúmulo de débito de R$ 8,7 mil junto à Cemar, que emitiu, em 1º
de abril deste ano, aviso de corte de fornecimento à casa da família.
Na sentença, o juiz da 1ª Vara Cível da Comarca, Paulo Roberto Menezes, destaca que
“pensar em cobrar os custos da energia elétrica seria condenar o referido paciente à morte,
pois o bem é vital para o tratamento residencial, ante a utilização de aparelhos que
consomem bastante energia”. O município de Timon localizase a 451km de São Luís
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Acessibilidade em vias serão fiscalizadas na capital

As fiscalizações da Blitz da Acessibilidade serão feitas por uma equipe especializada, a bordo
de uma unidade móvel especialmente destacada para as operações. A fiscalização será feita
em vários pontos da cidade a fim de averiguar as condições de acessibilidade das vias.
A Blitz da Acessibilidade é parte do conjunto de ações acordados entre a Prefeitura de São
Luís e o Ministério Público com o objetivo de tornar as ruas da cidade acessíveis às pessoas
com deficiência no prazo máximo de dez anos. Os padrões de acessibilidade para as ruas e
avenidas da capital maranhense deverão ser os fixados pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
Segundo adiantou a coordenadora da Blitz da Acessibilidade, Ivete Pinheiro Nagai, as
primeiras atividades da equipe terão por objetivo conscientizar sobre a importância do tema,

por meio de uma carta informando acerca da existência de determinação judicial sobre
acessibilidade em passeios públicos. No documento,o proprietário do imóvel – caso seja
necessário – será solicitado a adequar a calçada de sua propriedade e responsabilidade no
prazo de 90 dias a contar do recebimento da notificação, em consonância com a Lei
4.590/2006 (Lei dos Muros e Calçadas).
O documento também define como as calçadas devem ser construídas: Os passeios devem
ter superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição climática
(podendo ser utilizado cimento), executados sem mudanças abruptas de nível ou inclinações
que dificultem a circulação dos pedestres. A altura das calçadas pode ser de até quinze
centímetros. Caso seja colocado qualquer obstáculo na calçada (árvores, lixeiras, rampas,
escadas), deve ser observada a largura livre mínima de 1,20m que viabilize a passagem de
cadeirantes. As rampas para acesso de veículos devem ter inclinação máxima de 20%,
conforme as normas técnicas da ABNT
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Palavras como comarca, fórum, vara, instância e entrância fazem parte do mundo jurídico e podem ser
confundidos, por vezes, pela população que busca a Justiça. Esclarecer os significados e diferenças entre esses
conceitos é o objetivo do CNJ Serviço desta semana.

Comarcas - A comarca corresponde ao território em que o juiz de primeiro grau irá exercer sua jurisdição e
pode abranger um ou mais municípios, dependendo do número de habitantes e de eleitores, do movimento
forense e da extensão territorial dos municípios do estado, entre outros aspectos. Cada comarca, portanto, pode
contar com vários juízes ou apenas um, que terá, no caso, todas as competências destinadas ao órgão de
primeiro grau.

Varas - A vara judiciária é o local ou repartição que corresponde a lotação de um juiz, onde o magistrado efetua
suas atividades. Em comarcas pequenas, a única vara recebe todos os assuntos relativos à Justiça.

Entrâncias - As comarcas, que podem apresentar uma ou mais varas, podem ser classificadas como de
primeira ou segunda entrância, além da comarca de entrância especial. A comarca de primeira entrância é
aquela de menor porte, que tem apenas uma vara instalada. Já a comarca de segunda entrância seria de
tamanho intermediário, enquanto a comarca de entrância especial seria aquela que possui cinco ou mais varas,
incluindo os juizados especiais, atendendo a uma população igual ou superior a 130 mil habitantes. É comum
que comarcas de primeira entrância abarquem cidades do interior e possuam apenas uma vara, enquanto
comarcas de entrância especial ou de terceira entrância estejam situadas na capital ou metrópoles. Não há, no
entanto, hierarquia entre as entrâncias, ou seja, uma entrância não está subordinada a outra.

Fórum - espaço físico onde funcionam os órgãos do Poder Judiciário.

Instâncias - O termo "instância" corresponde ao grau de jurisdição. Os juízes de órgãos de primeira instância
são os que primeiro estabelecem contato com as partes, geralmente nas varas e juizados. É direito da parte
discordar da sentença recebida em primeira instância e recorrer à segunda instância, ou segundo grau de
jurisdição, onde seu processo será analisado, em geral, por desembargadores. Ainda é possível recorrer a uma
instância superior, que são os tribunais superiores - Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Superior Tribunal Militar (STM) ou Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Os processos que envolvem matérias constitucionais serão analisados no STF.
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A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira.

Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres - presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã de ontem (23), no Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios ocorridos na noite de quinta-feira (19) em diferentes
pontos da cidade. No carro em que estavam os suspeitos foram encontrados um galão com combustível
(gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos.  Conforme consta nos autos, 
todos são integrantes da facção Bonde dos 40. A juíza informou que, diante das evidências de envolvimento dos
acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos acusados presos em flagrante.

O plantão judiciário, na noite do último dia 20 (sexta-feira), recebeu autos de prisão em flagrante de mais sete
acusados de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.

Nos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado) também foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada ontem (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira, na
companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa,  não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios.

O outro adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão
criminal, e entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos
episódios de incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos
Costa, continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com
representação contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas - circula nas redes sociais na internet uma noticia de janeiro de 2014,
como se fosse referente aos presos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A



informação da noticia refere-se à decisão da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara
Criminal de São José de Ribamar, determinando a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques
a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério
Público Estadual divulgou nota, explicando os motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os
dois acusados. Conforme a nota, não havia nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no
delito, razão pela qual o Ministério Público não os denunciou.
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Em atendimento a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 11 de maio,
que a Companhia Energética do Maranhão (Cemar) se abstenha da cobrança da taxa de energia elétrica da
família de um jovem de 18 anos, portador da síndrome de Hallervoden Spatz, distúrbio neurológico
degenerativo que causa crises epiléticas e atraso cognitivo. A multa por descumprimento é de R$ 1 mil diários.

A sentença é resultado de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, com pedido de tutela urgência, ajuizada, em
março deste ano, pelos promotores de justiça da Comarca de Timon Giovanni Papinni Cavalcante Moreira
(Defesa das Pessoas com Deficiência), Antonio Borges Nunes Júnior (Defesa da Saúde) e Eduardo Borges
Oliveira (Defesa da Criança e do Adolescente).

SEM CONDIÇÕES

Devido à impossibilidade de locomoção, o jovem passa todo o dia deitado em seu quarto, fazendo uso contínuo
de nebulizador, oxímetro e aparelho de ar condicionado.

Na ação, o MPMA argumentou que a família do jovem, que tem renda inferior a um salário mínimo, não tem
condições de arcar, simultaneamente, com os altos custos do tratamento, medicamentos e o pagamento da taxa
de energia elétrica.

A situação resultou no acúmulo de débito de R$ 8,7 mil junto à Cemar, que emitiu, em 1º de abril deste ano,
aviso de corte de fornecimento à casa da família.

Na sentença, o juiz da 1ª Vara Cível da Comarca, Paulo Roberto Menezes, destaca que "pensar em cobrar os
custos da energia elétrica seria condenar o referido paciente à morte, pois o bem é vital para o tratamento
residencial, ante a utilização de aparelhos que consomem bastante energia".

O município de Timon localiza-se a 451km de São Luís.
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra o prefeito de Marajá do Sena, Edivan Oliveira da Costa, que passa a responder ação criminal, sob a
acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O prefeito - denunciado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) - foi preso em flagrante em maio de 2015,
portando umapistola calibre 380, com dois carregadores municiados, um revolver calibre 38, com quatro
munições intactas, além de 34 munições de pistola calibre 380. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça estadual.

Em resposta, o denunciado assumiu a posse das armas apreendidas, alegando estado de necessidade, por ser
proprietário rural em local de pouco policiamento e alto índice de criminalidade, requerendo sua absolvição ou
substituição da pena por uma restritiva de direitos.

O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, ponderou os requisitos exigidos para recebimento de
denúncia, considerando que os mesmos foram preenchidos pelo MPMA. Entre os referidos requisitos incluem-se
a devida exposição do fato com todas as circunstâncias, comprovando a materialidade através de laudo pericial;
indícios suficientes de autoria do delito, inclusive tendo sido a posse assumida pelo denunciado, entre outros.

O magistrado não acatou as alegações da defesa - inclusive a de estado de necessidade do prefeito - já que não
haveria perigo atual a justificar as armas em sua posse. "Deve ser desacolhida a alegação de estado de
necessidade por não restar configurada a hipótese de incidência desse excludente de ilicitude", frisou o
desembargador Tyrone Silva. (Processo nº 19574/2015)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
24/05/2016 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
Filho de Waldir Maranhão devolverá dinheiro aos cofres públicos

Pag.: 48

Filho de Waldir Maranhão devolverá dinheiro aos
cofres públicos

24/05/2016 10:15:00

O médico Thiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, filho do presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (PP-MA), afirmou que irá devolver todo o dinheiro recebido enquanto foi funcionário do
Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA).

Filho do deputado Waldir
Maranhão foi exonerado do
TCE-MA (Foto: Facebook/ Waldir
Maranhão)

A afirmação foi divulgada por meio de uma carta enviada, no último dia 16 de maio, ao presidente do TCE, João
Jorge Jinkings Pavão, onde o médico afirma "arrependimento eficaz" e reconhece "os erros e equívocos"
cometidos no decorrer de suas funções durante o período em que foi funcionário do órgão público no Maranhão.

Em um dos trechos da carta, Thiago Maranhão admite que não percebeu a gravidade dos fatos. "Não tive no
primeiro momento, a capacidade de avaliar o grau de sua complexidade, todavia, estou aqui já que não somos
capazes de voltar ao status aquo, para reconhecer que se porventura cometi alguma falta funcional ou causei
qualquer prejuízo aos cofres públicos, tenho total responsabilidade e compromisso de devolvê-los, a fim de
evitar maiores danos pessoais que me possa causar".

O médico conclui a sua carta ao presidente do TCE dizendo que devolverá todo o montante recebido durante
sua passagem pelo órgão público. "Assim Senhor Presidente, coloco-me a inteira disposição desse órgão para
reparar os prejuízos de ordem financeira causado ao erário, por ser essa a medida de justiça".

Thiago Maranhão foi nomeado Assessor do Conselheiro Edmar Cutrim em novembro de 2013 e recebia um
salário de cerca de R$ 7,5 mil, além de R$ 800 de auxílio alimentação. O médico ficou no cargo até maio e foi
exonerado após as denúncias de que seria um "funcionário fantasma".

Thiago Maranhão afirma que devolverá dinheiro ao cofres públicos por meio de carta
enviada ao presidente do TCE-MA (Foto: Divulgação/Blog do Neto Ferreira)

Bloqueio dos bens
O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, pediu no último dia 17
deste mês o bloqueio online de ativos financeiros e veículos do médico Augusto Azevedo Maranhão Cardoso até
o limite de R$ 235 mil. Na sentença consta a restrição de transferência no Detran-MA e expedição de ofício aos
cartórios de registro de imóveis avisando sobre a decisão.
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A corregedora-geral da Justiça do Maranhão, desembargadora Anildes Cruz, se reuniu com as juízas das varas
de família de São Luís, Joseane Bezerra (3ª Vara), Maria do Socorro Carneiro (5ª) e Francisca Galiza (4ª), no dia
12 de maio, para discutir a implantação da Sala Única de Conciliação das Varas de Família. O objetivo da
Corregedoria é reunir as audiências das unidades em um só espaço, atendendo dispositivo do novo Código de
Processo Civil (CPC).
Em seu artigo 694, o novo CPC diz que “nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a
solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de
conhecimento para a mediação e conciliação”.

A desembargadora Anildes Cruz ressaltou que a busca da mediação extrajudicial ou atendimento
multidisciplinar será objeto de esforço da Corregedoria para dirimir conflitos de famílias. “Para efetivarmos a
audiência de mediação e conciliação, buscaremos, inclusive, parceria com as faculdades para que acadêmicos
dos cursos de Direito (estagiários) exerçam esse importante papel à sociedade”, disse.

Para a juíza Joseane Bezerra, o ambiente único para conciliação de partes familiares em conflitos é uma
excelente iniciativa da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA), onde atuarão conciliadores
capacitados pelos juízos das respectivas unidades judiciais. “As causas de família, com suas objetividades,
exigem um trabalho de alcance diferencial, pois, além dos autos, existem vidas que necessitam de reorientação
especial”, defendeu.

O juiz diretor do Fórum, Sebastião Bonfim, e a juíza auxiliar da CGJ, Rosângela Prazeres, também
acompanharam a reunião.

Fonte: CGJ-MA
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A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira. Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres -
presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos tiveram suas prisões preventivas decretadas pela
juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo requerimento do Ministério Público, e foram
encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em audiência de custódia na manhã de ontem (23), no
Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios ocorridos na noite de quinta-feira (19) em diferentes
pontos da cidade. No carro em que estavam os suspeitos foram encontrados um galão com combustível
(gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos. Conforme consta nos autos,
todos são integrantes da facção Bonde dos 40. A juíza informou que, diante das evidências de envolvimento dos
acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos acusados presos em flagrante. 
O plantão judiciário, na noite do último dia 20 (sexta-feira), recebeu autos de prisão em flagrante de mais sete
acusados de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.    

Nos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado) também foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada ontem (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira, na
companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa,  não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios. O outro
adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão criminal, e
entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos episódios de
incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos Costa,
continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com representação
contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas- circula nas redes sociais na internet uma noticia de janeiro de 2014,
como se fosse referente aos presos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A
informação da noticia refere-se à decisão da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara
Criminal de São José de Ribamar, determinando a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques
a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério
Público Estadual divulgou nota, explicando os motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os
dois acusados. Conforme a nota, não havia nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no
delito, razão pela qual o Ministério Público não os denunciou.
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Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, o deputado estadual Júnior Verde (PRB)
apresentou nesta segunda (23) Indicação solicitando a adoção de uma série de medidas que considera
essenciais para melhorar a segurança pública, especialmente na região metropolitana de São Luís. Durante
pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa, o parlamentar lamentou os ataques a ônibus que
trouxeram sentimento de insegurança à população, desde a última quinta (19). "Sempre temos feito pautas
de sugestões para melhorar a segurança pública. Hoje, estou entrando com uma Indicação com
vários pontos importantes para o combate à violência no estado do Maranhão", explicou Júnior Verde.

As medidas elencadas na Indicação versam essencialmente sobre: agilidade na transferência de todos os líderes
de facções criminosas para presídios federais; implantação imediata de bloqueadores de sinais de celulares nos
presídios; aquisição de mais viaturas e armamentos; implantação dos postos estaduais de policiamento em todo
o Estado, com vistas à coibir o tráfico de drogas e armas; implantação do sistema de cartões pré-pago em todo o
sistema de Transporte Público Coletivo, acabando com a circulação de dinheiro nos ônibus; realização de
concurso público para as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, visando reforço e ampliação do serviço de
inteligência e de investigação; blindagem das viaturas, com o objetivo de garantir mais segurança; criação de
um grupo especializado no combate a assalto a bancos; desenvolvimento de políticas de ressocialização no
sistema prisional no Estado; criação de um sistema integrado entre as Secretarias estaduais visando
investimentos sociais nas áreas de risco; implantação dos Conselhos de Segurança Pública, proporcionando a
interação entre a Secretaria de Segurança e as comunidades; e criação de mais Varas de Execução Penais, para
maior agilidade e melhor aplicação das penas.

A proposição foi encaminhada ao Governador Flávio Dino, ao secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
e ao comandante da Polícia Militar do Maranhão, José Frederico Gomes Pereira. "São medidas que refletem
sobretudo as reivindicações oriundas da própria Polícia Militar, e que precisam ser tomadas, vez que estamos
diante de uma situação emergencial", justificou.

Força Nacional de Segurança – Sobre a vinda da Força Nacional ao Maranhão, prevista para esta terça (24),
Júnior Verde afirmou que é válida, mas trata-se de um paliativo. "Não resolve. Não resolve o problema de
Segurança Pública do Estado, mas reforça a segurança em um momento emergencial. Queremos a
implementação dessas ações. Elas são muitas e nós estamos dando nossa contribuição, mas queremos vê-las
executadas o mais rápido possível", concluiu.
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Denunciada pelo Ministério Publico Federal (MPF), a ex-prefeita de Bom Jardim (cidade a 721 quilômetros de
São Luís) Lidiane Leite da Silva, de 25 anos, volta a ostentar na capital maranhense. Dessa vez a ostentação foi
flagrado nesta terça-feira (24) no bar nosso canto em São Luís. Lidiane está usando tornozeleira eletrônica. No
período em que estiver solta, Lidiane também deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e
justificar suas atividades. De acordo com Lei, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as
seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal
do condenado:  fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado
durante o gozo do benefício; recolhimento à residência visitada, no período noturno; proibição de frequentar
bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Ela foi eleita aos 22 anos em 2012, quando seu namorado
na época, Beto Rocha, teve candidatura impugnada pela Lei da Ficha Limpa, e Lidiane assumiu a disputa em
seu lugar. Nas redes sociais, ela chamava atenção por levar uma vida luxuosa.
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A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados de envolvimento nos incêndios a ônibus em São Luís, que
tiveram as prisões em flagrante encaminhadas pela Polícia Civil à Central de Inquéritos e ao Plantão Judiciário
do Fórum Des. Sarney Costa, desde a última sexta-feira.

Dos seis adultos - quatro homens e duas mulheres - presos em flagrante na madrugada de sexta-feira (20), todos
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela juíza da Central de Inquéritos, Andréa Maia, atendendo
requerimento do Ministério Público, e foram encaminhados ao presídio. Os acusados foram ouvidos em
audiência de custódia na manhã de ontem (23), no Fórum de São Luís.

Eles foram presos por suposta participação nos incêndios ocorridos na noite de quinta-feira (19) em diferentes
pontos da cidade. No carro em que estavam os suspeitos foram encontrados um galão com combustível
(gasolina), isqueiro, faca, aparelho de telefone celular, drogas e outros objetos.  Conforme consta nos autos, 
todos são integrantes da facção Bonde dos 40. A juíza informou que, diante das evidências de envolvimento dos
acusados e para garantir a ordem pública, foi decretada a prisão preventiva dos acusados presos em flagrante.

O plantão judiciário, na noite do último dia 20 (sexta-feira), recebeu autos de prisão em flagrante de mais sete
acusados de participação nos incêndios e todos tiveram decretada a prisão preventiva. Os acusados possuem
antecedentes criminais. Nos autos de prisão consta que a ordem para os ataques a ônibus partiu de dentro da
Penitenciária de Pedrinhas.

Nos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado) também foram apreendidos dois adolescentes acusados de envolvimento
nesses episódios. Após audiência de custódia, com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública,
realizada ontem (23), em que foi ouvido o acusado de 17 anos, apreendido na madrugada de sexta-feira, na
companhia de seis adultos, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa,  não decretou a
internação provisória do menor, por concluir que não havia indícios de sua participação nos incêndios.

O outro adolescente, apreendido pela polícia no sábado (21), foi liberado pelo Ministério Público, no plantão
criminal, e entregue à família. Nesse caso também foi verificado que não havia indícios de participação nos
episódios de incêndio a ônibus. Os processos envolvendo os dois adolescentes, segundo o juiz José dos Santos
Costa, continuam em tramitação e serão entregues ao Ministério Público que decidirá se ingressa com
representação contra os adolescentes.

Divulgação de informações incorretas- circula nas redes sociais na internet uma noticia de janeiro de 2014,



como se fosse referente aos presos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís na semana passada. A
informação da noticia refere-se à decisão da juíza Lewman de Moura Silva, na época auxiliar da 1ª Vara
Criminal de São José de Ribamar, determinando a soltura de dois homens suspeitos de participação nos ataques
a ônibus na Vila Sarney Filho, que resultaram na morte da menina Ana Clara Souza. Na ocasião, o Ministério
Público Estadual divulgou nota, explicando os motivos que levaram os promotores de Justiça a não denunciar os
dois acusados. Conforme a nota, não havia nos autos provas testemunhais ou materiais da participação deles no
delito, razão pela qual o Ministério Público não os denunciou.

O post Justiça mantém prisão dos envolvidos nos incêndios a ônibus em São Luís apareceu primeiro em O
Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/justica-mantem-prisao-dos-envolvidos-nos-incendios-onibus-em-sao-luis/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com
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NOTÍCIA: Judiciário lança licitação para restaurante do Fórum de São Luís.

Licitação FDSCO Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) realizará, no dia 1º de junho, às 10 horas,
licitação – na modalidade Pregão Presencial tipo Maior Oferta por Item – para cessão de uso de área do Fórum
Desembargador Sarney Costa, no Calhau, com vistas à exploração de serviços de restaurante e cafeteria.

A sessão pública terá como local o auditório do anexo do TJMA, na Rua do Egito, nº 144, Centro. O edital com
as normas do certame pode ser acessado no site do órgão, no endereçowww.tjma.jus.br, em Atos
Administrativos, Licitações, Pregões Presenciais.

A licitação tem por finalidade escolher a melhor proposta de preço para cessão de uso de instalações do Fórum,
destinadas para restaurante e cafeteria. O valor mensal mínimo estabelecido como taxa de utilização do espaço
é de R$ 16.830,00, apurado junto ao mercado de locações imobiliárias. A empresa vencedora terá direito a uma
carência de seis meses.

Poderão participar do Pregão as empresas que atenderem a todas as exigências do Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação. Elas devem desenvolver atividades pertinente e compatível com o objeto da
licitação. No caso de empresas estrangeiras, devem estar autorizadas a funcionar no País.

PROPOSTAS – As propostas devem ser elaboradas em papel timbrado das empresas e redigidas em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografadas ou impressas por meio
eletrônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, no final datada e assinada pelo representante
legal da empresa.

Cada proposta deverá conter: nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual, número do processo e do Pregão,
descrição detalhada do objeto da presente licitação, valor bruto mensal da taxa de aluguel, prazo de validade da
proposta (de no mínimo de 60 dias). Não será admitida cotação inferior ao valor previsto no Edital. O preço
ofertado na proposta permanecerá fixo e irreajustável.

Para a habilitação técnica, a empresa interessada deverá apresentar, no mínimo, um Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que a licitante já prestou
serviços compatíveis com o objeto da licitação, serviços de preparo e fornecimento de no mínimo 100
refeições/dia.

Também precisa apresentar atestado sanitário, emitido Vigilância Sanitária do Município, livro de registro de
empregados ou folha de pagamento, comprovando que possui pelo menos 1 nutricionista responsável técnico
em seu quadro de funcionários, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutrição.

Entre as obrigações da empresa responsável pela exploração dos serviços de restaurante e cafeteria,
destacam-se manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação; providenciar a imediata correção das deficiências ou irregularidades apontadas pelo Cedente, no
caso o Tribunal de Justiça; e arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e comerciais dos funcionários,
bem como vantagens (vale-transporte, vale-alimentação etc), decorrentes da relação de emprego.



FUNCIONAMENTO – O restaurante e a cafeteria ficarão abertos ao público de segunda a sexta-feira; sendo o
restaurante, no horário das 11h00 às 15h00, e a cafeteria, das 08h00 às 18h00. As refeições serão oferecidas no
sistema self-service e deverão conter, no mínimo, os seguintes itens: a – três tipos de sucos de frutas naturais e
refrigerantes diversos; b- quatro pratos principais, incluindo pelo menos um grelhado; c- quatro opções de
saladas; d – três opções de arroz; e – dois tipos de feijão; f – dois tipos de vegetais cozidos ou refogados; g – uma
opção de massa (purê); e h – três tipos de sobremesas.

O preço da refeição por quilo e dos lanches e demais produtos da lanchonete não poderão ultrapassar o valor
médio apurado em pesquisa de mercado. No caso do restaurante, o preço médio do quilo da refeição auferido
foi R$ 42,24. Servidores, magistrados e terceirizados terão direito a um abatimento em torno de 10% no valor
estabelecido para as refeições. De acordo com o edital, os preços do restaurante e da cafeteria poderão ser
reajustados, após o interregno de 12 meses, contado da data limite para apresentação da proposta.

Fonte: AssCom TJMA


