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Governo da propaganda, da mídia, da ilusão: sentado sobre o caos, mas sorrindo para as câmeras;
fingindo uma realidade que só existe no imaginário de quem se deixa iludir pelas milionárias
propagandas, que só visam promover quem sonha se manter no exercício do poder. SINPOL/MA

 

 

 

Distante 428 quilômetros de São Luís, e com uma população estimada pelo IBGE em cerca de 25 mil habitantes,
o município de Governador Nunes Freire que ficou conhecido nos últimos tempos como a cidade da pistolagem
por conta dos constantes crimes de execução ocorridos na região, já estava sem delegado de polícia, e na última
quarta-feira (24), também ficou sem delegacia.  
 
O juiz titular da Comarca de Governador Nunes Freire, Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, determinou a
interdição das celas de custodia de presos do prédio da delegacia.
  

A decisão atende solicitação do Ministério Publico Estadual que durante vistoria constatou a precariedade do
prédio onde está instalada a DEPOL. O MPMA Constatou a falta de sanitários, podridão nas celas, ventilação
insuficiente, falta de privacidade, falta de espaço para locomoção, devido à superlotação as celas são totalmente
Escuras. Hoje 39 detentos estão nas celas da DEPOL segundo o ministério publico. 

A Promotora de Justiça Laura Amelia, ressaltou ainda que a estrutura física da DEPOL está danificada e
comprometida; as condições das celas são insalubres; e as condições de trabalho a que estão submetidos os
funcionários são péssimas, a Falta de Um Delegado e outro grande problema que a cidade enfrenta.

Na decisão o juiz da determinou a Transferência imediata dos presos custodiados na DEPOL para a Penitenciaria
Regional de Pinheiro, ou para outro estabelecimento prisional da região que ofereça condições de higiene e



segurança.

O magistrado determinou ainda que o ESTADO DO MARANHÃO, No prazo de 30 dias apresente o projeto e
cronograma da reforma da delegacia de Nunes freire. "sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil. 
 

CRONOGRAMA DE CRIMES DE PISTOLAGEM REGISTRADOS EM  GOVERNADOR NUNES FREIRE
 
Em 2014 o vereador Paulo Lopes Sales (PT), foi morto a socos e pontapés e teve o corpo abandonado às margens
da BR-316, entre Nunes Freire e Maracaçumé. Paulo Lopes foi morto dias antes de denunciar um esquema de
fraude envolvendo a nomeação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal.
  
No dia 13 de novembro de 2015, o blogueiro Ítalo Eduardo Diniz Barros, de 30 anos, foi morto com quatro tiros
disparados por dois suspeitos em uma motocicleta, o blogueiro Ítalo Diniz, do Portal de Notícias, foi executado
em uma rua da cidade de Governador Nunes Freire., Ítalo estava na companhia de um amigo quando foi morto.
 
Em 23 de agosto de 2016, o vereador de quatro mandatos e candidato a releição Esmilton Pereira dos Santos, 43
anos retornava de uma reunião política quando ao descer do veiculo na porta de sua casa na localidade CR
Almeida zona rural de Governador Nunes Freire.foi emboscado e assassinado a tiros de espingarda calibre 12. 
http://www.abimaelcosta.com.br/2016/08/terra-sem-lei-vereador-candidato.html
 
No dia 20 de outubro de 2016, o empresário Valdeci Rodrigues de Melo foi morto a tiros em frente a um
dos prédios comerciais de sua propriedade, quando em companhia de familiares e amigos vistoriava obras de
r e f o r m a  n o  i m ó v e l .  
http://www.abimaelcosta.com.br/2016/10/terra-sem-lei-empresario-e-morto-tiros.html  

Em 26 de abril de 2017, o empresário Fabio Melo Costa de 35 anos, O Fabinho, foi assassinado por quatro
h o m e n s  u s a n d o  e s p i n g a r d a s  c a l i b r e  1 2 .
http://www.abimaelcosta.com.br/2017/03/maranhao-uma-terra-sem-lei-pistoleiros.html
 

Em nota o Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão denunciou recentemente o caos vivido pela categoria
"Delegacias que mais parecem chiqueiros; custódia ilegal de presos nas unidades policiais do interior;
inexistência de programas de educação e treinamento continuados para seus profissionais; administrativos
emprestados de prefeituras, trabalhando na clandestinidade da justiça trabalhista e, muitas vezes, em desvios
de funções tolerados por todos; inexistência de um plano de remoção, facilitando os abusos de autoridade e
assédios morais praticados por "chefes" mediatos e imediatos; escalas de serviços ilegais e desumanas como
forma de solucionar um problema gerado pela crítica falta de efetivo; gestão engessada e marcada pela exclusão
da maioria em detrimento da manutenção do poder de uns poucos; abominável política salarial que privilegia um
único cargo, relegando todos os demais ao limbo do esquecimento? SINPOL LANÇA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO

 

Envie sua informação, denuncia, sugestão ou critica para nossa redação: jornalistaabimaelcosta@gmail.com
Whatsapp (98) 98175-0173

http://www.italodiniz.com/
http://www.abimaelcosta.com.br/2016/08/terra-sem-lei-vereador-candidato.html
http://www.abimaelcosta.com.br/2016/10/terra-sem-lei-empresario-e-morto-tiros.html
http://www.abimaelcosta.com.br/2017/03/maranhao-uma-terra-sem-lei-pistoleiros.html
https://sinpolma.org.br/sinpol-lanca-campanha-de-valorizacaoDelegacias
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O desembargador João Santana é o plantonista de 2º Grau da Justiça estadual, desta sexta-feira 26 até próximo
domingo 28. Os servidores plantonistas são Adriana Gomes Oliveira e Priscila Caroline S. Guzman.

A escala foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

Neste período, serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas Cível e Criminal, incluindo pedidos de
habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares, decretação de prisão provisória, entre outros.

Já no período de 29 de maio a 4 de junho, também no horário de 18 horas às 8 horas do dia seguinte, o
desembargador Jamil Gedeon responderá pelo plantão judicial de 2ª Instância.

Segundo orienta o TJ-MA, antes de dirigir-se ao local de atendimento, é necessário entrar em contato com os
servidores plantonistas, por meio do telefone celular disponibilizado para contato, que é o (98) 98815-8344. Isso
ocorre porque, além das providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação,
são os plantonistas os responsáveis pelo processamento e encaminhamento das ações ao desembargador de
plantão.
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De acordo com informações repassadas pelo secretário estadual de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves
(PT), a delegada do Idoso, Igliana Freitas, já pediu medidas protetivas para a idosa agredida pelo filho, Roberto
Elísio. A senhora identificada por Joseth foi agredida verbalmente e fisicamente pelo bacharel em direito que foi
filmado, provavelmente pela esposa.

As medidas protetivas para a idosa deve ser expedida pela juíza Oriana Gomes, responsável pela Vara 8ª Cível
que acolhe os casos dos idosos. Nesta manhã de sexta-feira (26), ainda deve ser expedido o pedido de prisão
que deve ser feito pelo promotor do Idoso, José Cutrim, que deve com o apoio da Presidente do CMDI –
Conselho Municipal de Direitos do Idoso, Sofia Ferreira.

Francisco Gonçalves ainda contou que a Sedihpop, através da Coordenadoria de Proteção do Idoso, está
acompanhando o caso. Ações sendo tomadas nas esferas jurídicas, policiais e sociais para proteger a idosa.

Em entrevista a rádio Mirante AM, Roberto Elísio: "Me arrependo de não ter me tratado antes. A pessoa
nunca quer admitir que está doente. Eu não agrido minha mãe. A minha mãe é tudo pra mim. Eu não
tenho mais pai. Eu cuido da minha mãe durante todos esses anos. Eu larguei tudo, eu larguei minha
vida, eu larguei de trabalhar para cuidar dela", declarou.

O post Bacharel em Direito que agrediu a mãe em São Luís deve ser preso ainda nesta manhã de sexta-feira (26)
apareceu primeiro em Diego Emir.

  

http://diegoemir.com/2017/05/bacharel-de-direito-que-agrediu-mae-em-sao-luis-deve-ser-preso-ainda-nesta-manha-de-sexta-feira-26/
http://diegoemir.com
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A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital -
unidade judicial competente para julgar ações que envolvem idosos
- decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto
Elísio Coutinho de Freitas, acusado de agredir física e
psicologicamente sua mãe, Joseth Coutinho Martins de Freitas, de
80 anos de idade. A magistrada também determinou o afastamento
do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância mínima da
idosa de 1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva
do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e
com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade
física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária "para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada", e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho
do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado
(seu pai), "que a agride tanto verbalmente como fisicamente", puxando a vítima pelo braço, "dando-lhe
empurrões e comida à força", além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, "são as que melhor se apresentam no momento".

O post Justiça decreta prisão preventiva do homem que agrediu a própria mãe de 84 anos apareceu primeiro em
Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/05/26/justica-decreta-prisao-preventiva-do-homem-que-agrediu-propria-mae-de-84-anos/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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O deputado Eduardo Braide visitou, no início da manhã desta sexta-feira (26), o Mercado do Anjo da Guarda. Na
ocasião, apresentou aos comerciantes, a autorização da sua emenda parlamentar, no valor de R$ 400 mil
(quatrocentos mil reais), destinada a reforma do espaço.

O Mercado do Anjo da Guarda é um dos 27 pontos apontados na Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público
do Maranhão (MPMA). No início do mês de maio, a juíza Luzia Madeiro Neponucena, titular da 1ª Vara da
Fazenda Pública, determinou – a partir dessa solicitação – que o Município de São Luís, por meio da Secretaria
de Agricultura, Pesca e Abastecimento apresentasse no prazo de 10 dias, o cronograma detalhado de reforma,
ampliação e adequação das feiras e mercados públicos da capital.

“Independentemente de qualquer coisa, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para uma
cidade, um estado melhor. Por isso hoje vim aqui cumprir com o meu papel como deputado estadual. Apresentei
aos comerciantes do Mercado, a autorização da emenda parlamentar de minha autoria, no valor de R$ 400 mil
(recursos estaduais), destinada à Prefeitura de São Luís, para tratar de forma emergencial da reforma do
mercado. O prefeito de São Luís já foi informado sobre a destinação do recurso. Espero que o projeto seja
apresentado o mais breve possível pela Prefeitura, para que o espaço seja requalificado para os comerciantes e
clientes. Agora, não tem mais desculpa da falta de recursos. É trabalhar”, finalizou Eduardo Braide.
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Com a publicação da Lei Complementar n° 188, de 19 de maio de 2017, a 1ª Vara Criminal de São Luís passa a
ter competência para processar e julgar todos os crimes envolvendo atividades de organização criminosa,
ocorridos em todo o Estado do Maranhão. As medidas para implantação das novas competências foram
discutidas nesta sexta-feira (26), em reunião no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Na ocasião, o presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha ressaltou a importância da aprovação da Lei
Complementar N° 188/2017, que atende a antiga reivindicação do Ministério Público e da Segurança Pública do
Maranhão, para criação de uma vara com competência especializada no processo e julgamento dos casos
envolvendo o crime organizado. Ele explicou que os primeiros meses servirão para experimentação e
observação do trabalho, que será avaliado no próximo semestre, para verificação da necessidade de melhorias
ou mudanças.

A corregedora geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, frisou que a medida é importante para reforçar a
luta contra o crime organizado no Estado e que o órgão dará uma efetiva contribuição para o sucesso da
iniciativa.

Competência – Segundo a Lei Complementar n° 188/2017 – que trouxe novas definições de competência e
organização judiciária às unidades judiciais – as ações penais que envolvam organizações criminosas em
andamento em outras unidades jurisdicionais, quando da publicação da Lei, não serão redistribuídas à 1ª Vara
Criminal de São Luís. Aqueles processos já em andamento na 1ª Vara deverão permanecer na unidade.

Conforme a Lei, o juiz titular da 1ª Vara Criminal poderá decidir pela formação de colegiado em 1° Grau para a
prática de qualquer ato processual – de que trata a Lei n° 12.694/2012 – especialmente decretação de prisão ou
de medidas assecuratórias; concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão; sentença; progressão ou
regressão de regime de cumprimento de pena; concessão de liberdade condicional; transferência de preso para
estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.

Crime Organizado – A alteração da competência da 1ª Vara Criminal de São Luís segue a Recomendação n°
3/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomenda aos tribunais a especialização das unidades
judiciais para processar e julgar, de forma exclusiva ou concorrente, os crimes praticados por organizações
criminosas, com o fim de melhorar a qualidade e celeridade em relação ao processamento de delitos de maior
complexidade, seja quanto ao crime ou quanto ao número de envolvidos.

A medida considera a necessidade da concentração de esforços, recursos públicos e informações no combate ao
crime organizado, além da necessidade de resposta judicial ágil e pronta em relação às medidas especiais de
investigação aplicáveis à matéria.

Segundo a Recomendação n° 3/2006 do CNJ, o “grupo criminoso organizado” é aquele estruturado, de três ou
mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais
infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com
a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou material.
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Idosa sendo agredida e ameaçada pelo filho Roberto Elísio, já preso

Roberto Elísio Coutinho de Freitas, de 51 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (26) pela Polícia Civil a
pedido do titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, e da titular da
Delegacia do Idoso, Igliana Freitas. O investigado foi flagrado em vídeo, agredindo a própria mãe, de 84 anos de
idade.

A prisão do agressor, que foi localizado em um condomínio no bairro Planalto Vinhais II, a juíza Oriana Gomes,
titular da 8ª Vara Criminal de São Luís.

A idosa, que teve o nome preservado, está sendo assistida e acompanhada pelo núcleo psicossocial do
Ministério Público do Maranhão Além da prisão preventiva, a Justiça decretou medida protetiva para a idosa,
estando o filho proibido de se aproximar da genitora.

O pedido de prisão preventiva do Ministério Público do Maranhão (MPMA) foi baseado no Estatuto do Idoso e
na Lei de Tortura.

Após a conclusão do inquérito, o MPMA poderá ajuizar Ação Penal contra o agressor.

O post Idosa agredida pelo filho é assistida por núcleo psicossocial do MP apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/05/idosa-agredida-pelo-filho-e-assistida-por-nucleo-psicossocial-do-mp/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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O agressor da própria mãe, que é idosa, Roberto Elísio Coutinho, já está custodiado no Complexo Penitenciário
de Pedrinhas.

Roberto, que é bacharel em Direito, foi preso nesta manhã (26), no município de Raposa, região metropolitana
de São Luís, após a divulgação dos vídeos que mostram as agressões sofridas pela idosa de 84 anos. As imagens
foram gravadas pela mulher do agressor, que não quis se identificar.

A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital - unidade judicial competente para julgar ações que
envolvem idosos, decretou a prisão preventiva do bacharel em Direito e determinou que o mesmo fique distante
de sua mãe cerca de 1000 metros.

Para justificar as agressões, Roberto alegou que sofre de esquizofrenia.

Após a prisão do filho, a idosa foi encaminhada nesta sexta ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou
exames.

Segundo o promotor José Augusto, se condenado, Roberto pode pegar até 20 anos de prisão pelos crimes de
tortura, ameaça, e agressão verbal e física.
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A idosa de 84 anos agredida pelo filho Roberto Elísio Coutinho, em São Luís, recebe uma aposentadoria de R$
38 mil. A informação foi confirmada pelo superintendente da Polícia Civil da Capital, Armando Pacheco.

No contracheque, que foi encontrado na casa do agressor e da vítima, consta a quantia referida acima, no
entanto há descontos que são referentes a empréstimos feitos por Roberto e, atualmente, o valor repassado é
somente de R$ 12 mil.

A idosa é professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Ceuma.

Entenda o caso

Roberto Elísio Coutinho foi preso, na manhã desta sexta-feira (26), na cidade de Raposa, por força de um
mandado de prisão preventiva, expedido pela juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital -
unidade judicial competente para julgar ações que envolvem idosos.

Ele foi flagrado agredindo a mãe, de 84 anos. Os vídeos foram gravados pela companheira do agressor que não
teve o seu nome revelado. A idosa foi encaminhada nesta sexta ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou
exames.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, e na imprensa local e nacional.

O bacharel em Direito foi apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública e, em seguida, recambiado
para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Segundo o promotor José Augusto, se condenado, Roberto pode pegar até 20 anos de prisão pelos crimes de
tortura, ameaça, e agressão verbal e física.

Leia também

Filho que agrediu mãe idosa pode pegar até 20 anos de prisão, diz promotor

http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/filho-que-agrediu-mae-idosa-pode-pegar-ate-20-anos-de-prisao-diz-promotor/


Polícia prende filho que agrediu mãe idosa, em São Luís

Filho que agrediu mãe idosa diz que vídeo é montagem; ouça a entrevista

Delegada pede prisão de filho que agrediu a mãe idosa, em São Luís

http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/policia-prende-filho-que-agrediu-mae-idosa-em-sao-luis/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/filho-que-agrediu-mae-idosa-diz-que-video-e-montagem-ouca-a-entrevista/
http://www.netoferreira.com.br/crime/2017/05/delegada-pede-prisao-de-filho-que-agrediu-a-mae-idosa/


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
26/05/2017 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
Filho agressor terá que manter distância de mil metros da mãe idosa

Pag.: 10

Filho agressor terá que manter distância de mil
metros da mãe idosa

26/05/2017 17:18:08

 

O agressor da própria mãe, que é idosa, Roberto Elísio Coutinho, está proibido de entrar na residência da
vítima e terá que manter distância mínima da idosa de 1.000 metros.

Essa foi uma das determinações da juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital - unidade judicial
competente para julgar ações que envolvem idosos, que decretou a prisão preventiva do bacharel em Direito.

Entenda o caso

Roberto Elísio Coutinho foi preso, na manhã desta sexta-feira (26), na cidade de Raposa, por força de um
mandado de prisão preventiva, expedido pela juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital -
unidade judicial competente para julgar ações que envolvem idosos.

Ele foi flagrado agredindo a mãe, de 84 anos. Roberto confirmou as agressões, e alegou que sofre de problemas
mentais e por isso maltratou a própria mãe.

Os vídeos foram gravados pela companheira do agressor que não teve o seu nome revelado. A idosa foi
encaminhada nesta sexta ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exames.

O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais, e na imprensa local e nacional.

O bacharel em Direito foi apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública e, em seguida, recambiado
para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Segundo o promotor José Augusto, se condenado, Roberto pode pegar até 20 anos de prisão pelos crimes de
tortura, ameaça, e agressão verbal e física.

Leia também

Idosa agredida pelo filho recebe R$ 38 mil em aposentadoria

http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/idosa-agredida-pelo-filho-recebe-r-38-mil-em-aposentadoria/


Filho que agrediu mãe idosa pode pegar até 20 anos de prisão, diz promotor

Polícia prende filho que agrediu mãe idosa, em São Luís

Filho que agrediu mãe idosa diz que vídeo é montagem; ouça a entrevista

Delegada pede prisão de filho que agrediu a mãe idosa, em São Luís

http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/filho-que-agrediu-mae-idosa-pode-pegar-ate-20-anos-de-prisao-diz-promotor/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/policia-prende-filho-que-agrediu-mae-idosa-em-sao-luis/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2017/05/filho-que-agrediu-mae-idosa-diz-que-video-e-montagem-ouca-a-entrevista/
http://www.netoferreira.com.br/crime/2017/05/delegada-pede-prisao-de-filho-que-agrediu-a-mae-idosa/
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Na SPCC, Roberto Elisio depôs e alegou que sofre de diz que tem esquizofrênico?

Partiu do próprio filho de Roberto Elisio Danny a iniciativa de procurar a polícia e
denunciar o pai que vinha agredido a avó. Na última terça-feira, dia 23, o
neto da professora aposentada de História da UFMA, Josete Coutinho de Freitas, de 84
anos, procurou a Delegacia Especializada na Proteção ao Idoso e registrou um Boletim de
Ocorrência, relatando o que se assemelha a cenas de tortura contra a idosa. (REVEJA)

No registro, Roberto Elísio Filho, aponta que o pai agrediu a avó dele no dia 13 de maio deste ano às 20h. Na
ocasião, o neto ainda contou à polícia que a avó possui alzheimer, e também relatou agressões muito
semelhante ao que relevam os vídeos.

Prisão na Raposa

Após os vídeos com as cenas de agressões viralizarem na internet, na noite de ontem (25), o promotor de Justiça
de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim, pediu a prisão preventiva do homem que é o bacharel em direito. O
pedido de prisão preventiva foi aceito pela Juiza Oriana Gomes, da 8ª Vara Criminal de São Luís, nesta
sexta-feira (25).

Com o mandado, a Polícia Civil então foi até local onde ele mora com a mãe, na capital, e não o encontrou.
Horas após, Roberto Elísio, que estava desaparecido desde a repercussão das imagens com as agressões nas
redes sociais, foi preso por agentes da Polícia Civil em uma residência no município de Raposa, na Região
Metropolitana de São Luís e levaram direto para a Superintendência de Polícia da Capital.

A idosa foi encaminhada nesta sexta ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exames.

http://www.domingoscosta.com.br/repugnante-monstro-e-flagrado-agredindo-a-propria-mae-em-sao-luis-confira-os-videos/
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O deputado Eduardo Braide visitou, no início da manhã desta sexta-feira (26), o Mercado do Anjo da Guarda. Na
ocasião, apresentou aos comerciantes, a autorização da sua emenda parlamentar, no valor de R$ 400 mil
(quatrocentos mil reais), destinada a reforma do espaço.

"Já estive aqui outras vezes conversando com quem trabalha e com quem vem aqui comprar qualquer produto.
A reclamação é sempre a mesma e com razão: as condições do mercado. Não é possível permitir que as pessoas
ganhem seu sustento ou comprem seus alimentos em um espaço sem condições adequadas. E o pior, é que essa
não é uma realidade só daqui", declarou o deputado.

O Mercado do Anjo da Guarda é um dos 27 pontos apontados na Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público
do Maranhão (MPMA). No início do mês de maio, a juíza Luzia Madeiro Neponucena, titular da 1ª Vara da
Fazenda Pública, determinou - a partir dessa solicitação – que o Município de São Luís, por meio da Secretaria
de Agricultura, Pesca e Abastecimento apresentasse no prazo de 10 dias, o cronograma detalhado de reforma,
ampliação e adequação das feiras e mercados públicos da capital.

"Independentemente de qualquer coisa, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para uma
cidade, um estado melhor. Por isso hoje vim aqui cumprir com o meu papel como deputado estadual. Apresentei
aos comerciantes do Mercado, a autorização da emenda parlamentar de minha autoria, no valor de R$ 400 mil
(recursos estaduais), destinada à Prefeitura de São Luís, para tratar de forma emergencial da reforma do
mercado. O prefeito de São Luís já foi informado sobre a destinação do recurso. Espero que o projeto seja
apresentado o mais breve possível pela Prefeitura, para que o espaço seja requalificado para os comerciantes e
clientes. Agora, não tem mais desculpa da falta de recursos. É trabalhar", finalizou Eduardo Braide.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
26/05/2017 - BLOG GILBERTO LIMA 
POSITIVA
Justiça decreta prisão preventiva de acusado de agredir idosa e determina medidas protetivas

Pag.: 13

Justiça decreta prisão preventiva de acusado de
agredir idosa e determina medidas protetivas

26/05/2017 00:00:00

 

 

 

 

A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital - unidade judicial competente para julgar

ações que envolvem idosos - decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio

Coutinho de Freitas, acusado de agredir física e psicologicamente sua mãe, J.C.M.F., de 80 anos de

idade. A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e que ele mantenha

distância mínima da idosa de 1.000 metros.
 

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão

preventiva do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter

contato com a ofendida e com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com

vistas a preservar sua integridade física, moral e psicológica.
 

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida,

apesar de extrema, se faz necessária "para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada", e

também para que ele não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos. 
 

 

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho,

filho do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do

representado (seu pai), "que a agride tanto verbalmente como fisicamente", puxando a vítima pelo

braço, "dando-lhe empurrões e comida à força", além de ameaçá-la de internação.
 

A magistrada assinala que, pelas provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade

dos fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar,

domicílio ou local de convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e

testemunhas por qualquer meio de comunicação, "são as que melhor se apresentam no momento".
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O bacharel em direito Roberto Elísio Coutinho de Freitas, que foi flagrado em uma série de vídeos

agredindo a sua própria mãe, uma professora aposentada de 84 anos, já está preso por determinação

da justiça e foi encaminhado para o Sistema Penitenciário de Pedrinhas. Na foto, o agressor aparece

com uniforme de presidiário.
 

A prisão preventiva foi decretada pela  juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital  nesta

sexta-feira (26). A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e que ele

mantenha distância mínima da idosa de 1.000 metros. Isso em caso de ele ser colocado em liberdade.
 

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão

preventiva do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter

contato com a ofendida e com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com

vistas a preservar sua integridade física, moral e psicológica.
 

O vídeo com uma série de agressões foi disseminado nas redes sociais e em blogs na noite de

quinta-feira (25) e imediatamente causou revolta e indignação de internautas de todo o Brasil.
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Acusado de agredir a própria mãe, bacharel em Direito voltou a afirmar que sofre de esquizofrenia e atribuiu ao
seu filho o vazamento dos vídeos que mostram ele agredindo a idosa de 84 anos.

Elisio conversou com jornalistas e disse que está doente.

A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital - unidade judicial competente para julgar ações que
envolvem idosos - decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas,
acusado de agredir física e psicologicamente sua mãe, a professora aposentada Joseth Coutinho Freitas, de 84
anos.

Elisio foi detido no período da manhã e encaminhado para a Superintendência da Polícia Civil, onde conversou
com jornalistas.

Ele voltou a sustentar a tese de que sofreria de esquizofrenia, motivo que o levou a cometer as agressões
(reveja Aqui). Revelou, ainda, que os vídeos gravados por sua mulher, e que tornaram públicos os atos
cometidos por ele contra a mãe (revela Aqui), foram divulgados em grupos de mensagem pelo seu filho, Roberto
Elisio Coutinho de Freitas Filho.

A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância
mínima da idosa de 1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva
do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e
com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade
física, moral e psicológica.

Em sua decisão, Oriana Gomes disse que a medida, apesar de extrema, se faz necessária "para que a idosa volte
a ter sua tranquilidade restaurada"; e também para que ele não venha a dificultar as diligências, com vistas a
esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elisio Coutinho de Freitas Filho, filho
do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado
(seu pai), "que a agride tanto verbalmente como fisicamente", puxando a vítima pelo braço, "dando-lhe
empurrões e comida à força", além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de

http://www.glaucioericeira.com.br/2017/05/homem-que-agrediu-a-mae-contesta-veracidade-de-videos-e-afirma-que-ela-e-tudo-para-ele-justica-devera-determinar-prisao-de-roberto-elisio-ainda-hoje/
http://www.glaucioericeira.com.br/2017/05/sao-luis-videos-mostram-advogado-agredindo-mae-idosa/


convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, "são as que melhor se apresentam no momento".
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Na manhã desta sexta-feira (26/05), a Polícia Civil executou mandado de busca e apreensão contra o ex-prefeito
de Porto Franco, Aderson Marinho Filho, o Adersinho; o ex-Diretor da Fapap, Raimundo Barros Moreira Santos,
o Raimundo Bió; Valderice da Mota Neves, ex-secretária de Administração; Vaner Marinho, ex-secretário de
Finanças e irmão do ex-prefeito; Vânia Marinho, ex-secretária de Saúde e cunhada do ex-prefeito e Daniel da
Silva Félix, contador do Município durante a gestão do ex-prefeito Adersinho.

Durante a busca, os policiais encontraram documentos pertencentes à Prefeitura Municipal de Porto Franco nas
residências de quatro dos cinco citados, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do Município, onde
foram presos em flagrante, pelo crime de supressão de documentos públicos, previsto no art. 305 do Código
Penal Brasileiro.

Os investigados que foram presos na ação da Polícia Civil deflagrada hoje (26/05) foram:
Aderson Marinho Filho (Adersinho) – ex-prefeito de Porto Franco;
Raimundo Barros Moreira Santos (Raimundo Bió) – ex-Diretor da Fapap;
Valderice da Mota Neves – ex-secretária de Administração;
Vaner Marinho – ex-secretário de Finanças e irmão do ex-prefeito;
Vânia Marinho – ex-secretária de Saúde e cunhada do ex-prefeito.

Lembrando que em abril, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do
ex-contador da Prefeitura de Porto Franco (MA). Na época, foram apreendidos documentos referentes à
administração anterior que deveriam estar na Prefeitura de Porto Franco, além de computadores e impressoras.
O ex-contador da prefeitura foi conduzido para prestar esclarecimentos na delegacia de Imperatriz.

O motivo da busca e apreensão foi em decorrência de uma denúncia da nova gestão do prefeito, Dr. Nelson,
alegando que boa parte da documentação da prefeitura não havia sido encontrada depois da posse.

O Juiz Titular da Comarca de Porto Franco determinou que a assessoria jurídica da gestão passada,
devolvesse tudo que havia sido retirado da prefeitura, no que se refere a documentos e, principalmente, os HDs
dos computadores que sumiram na mudança de governo, deixando a nova gestão sem acesso a qualquer tipo de
informação.

Os representantes da antiga gestão do prefeito Adersinho desobedeceram a decisão judicial, culminando com



toda essa situação.

Ainda bem que Porto Franco, após as últimas eleições, encontrou um caminho bem diferente.
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A Justiça do Maranhão, através da 8ª Vara Criminal da capital, decretou a prisão preventiva de Roberto Elísio
Coutinho de Freitas, 51 anos, flagrado em diversos vídeos agredindo moral e fisicamente a própria mãe, Joseth
Coutinho Martins de Freitas, de 84 anos.;

A prisão preventiva foi concedida através da juíza Oriana Gomes, que ainda determinou o afastamento de
Roberto, e ele deve se manter distante da idosa em pelo menos mil metros.

A decisão da juíza atende a representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão
preventiva do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a
ofendida e com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua
integridade física, moral e psicológica.

A magistrada assinala que, pelas provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus parentes e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, "são as que melhor se apresentam no momento".

Vale destacar que o Ministério Público, através do promotor de Justiça de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim,
também pediu a prisão preventiva de Roberto Elísio.
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A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital – unidade judicial competente para julgar ações
que envolvem idosos – decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas,
acusado de agredir física e psicologicamente sua mãe, Joseth Coutinho Martins de Freitas, de 80 anos de idade.
A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e deteeminou que ele mantenha distância
mínima da idosa de 1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva
do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e
com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade
física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho
do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado
(seu pai), “que a agride tanto verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço, “dando-lhe
empurrões e comida à força”, além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, “são as que melhor se apresentam no momento”.
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AÇAILÂNDIA - Tribunal do Júri acata tese do MPMA e condena dois réus por homicídio qualificado.

Em sessão do Tribunal do Júri realizada no último dia 16/05, na sala de sessões da Câmara Municipal de
Açailândia, Raimundo de Sousa Paiva e Leonardo Conceição dos Santos foram condenados pela morte de José
Gonçalves Filho e tentativa de homicídio contra Jailson Alves da Silva Paiva e Marineis Paiva da Conceição.

O crime ocorreu em julho de 2015, no bairro Vila Ildemar, em Açailândia. Raimundo de Sousa Paiva e Leonardo
Conceição dos Santos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, tendo resultado na morte de
um deles e em lesões nos restantes.

O Ministério Público do Maranhão foi representado pelas promotoras de justiça Sandra Fagundes Garcia (6ª
Promotoria de Justiça de Açailândia) e Glauce Mara Lima Malheiros (1ª Promotoria de Açailândia), que
defenderam a tese de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante o uso de recurso que
impossibilitou a defesa das vítimas.

Na sentença, assinada pelo juiz André Bezerra Ewerton Martins, Raimundo de Sousa Paiva foi condenado a 19
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Já Leonardo Conceição dos Santos foi condenado a 16 anos e 8 meses de
reclusão. O regime de cumprimento da pena para os dois é, inicialmente, fechado.
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Blogueiro é condenado por crime de injúria e
difamação e pode fazer companhia ao advogado
que explora e agride a própria mãe
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O  blogueiro Cesar Bello foi condenado no âmbito de ação penal privada (queixa crime), movida pelo
senador Roberto Rocha (PSB), pela prática dos crimes de difamação e injúria.

O Blog do Robert Lobato sempre foi um crítico construtivo no exercício de fazer blog.

Estou na blogosfera desde outubro de 2008 quando comecei ainda no portal do Jornal Pequeno a convite do
meu amigo Lourival Bogea.

Entendo que a blogosfera é uma espaço talvez um dos mais democráticos que posso haver para quem deseja
não apenas fazer um "diário pessoal", mas para prestar serviços à coletividade, informar, formar opinião e
mesmo denunciar malfeitorias do poder públicos, seja de qual poder constituído for.

Entretanto, não é razoável ou mesmo aceitável que, em nome da liberdade de expressão e imprensa, um
blogueiro use a sua página pessoal para agredir, vilipendiar, ofender, achacar, desmoralizar, mentir, difamar e
caluniar quem quer se seja, independe da pessoa ser autoridade pública, político, empresário, cidadão comum,
o que for.

Pois bem. Nesta semana, o  blogueiro Cesar Bello foi condenado no âmbito de ação penal privada (queixa
crime), movida pelo senador Roberto Rocha (PSB), pela prática dos crimes de difamação e injúria (artigos 139 e
140, do Código Penal). A sentença foi materializada pela Juíza Alexandra Ferraz Lopes.

O fato originário da ação foi a utilização, em postagem considerada pelo juízo em questão como de expressões
ofensivas a reputação de Roberto Rocha, assim como, de palavras de baixo calão voltadas para ataques a sua
honra, com  claro objetivo de levar, não somente o senador da República, mas o cidadão e pai de família
Roberto Coelho Rocha ao desprestígio social e político.

A sentença

Ao implementar a sentença, a magistrada Alexandra Ferraz ressaltou que "a liberdade de manifestação
prevista no art. 5º, IV, da Constituição Federal de 1988 não se concilia com abusos, devendo a crítica



de cunho jornalístico (ou não) ater-se aos limites impostos pelo respeito à reputação e à dignidade
alheia, valores jurídicos estes que são, igualmente, salvaguardados por leis infraconstitucionais e
pela nossa Carta Magna (art. 5º, incisos V e X)". Destacou, também, a mencionada julgadora, ser
"inconcebível" que Cesar Bello "faça ilações sobe o Poder Judiciário Maranhense, vez que atinge a
honra de todos os seus membros".

Já para  Roberto Rocha, "a livre manifestação do pensamento é uma garantia constitucional (art. 5º, IV,
CF/88), devendo ser assegurada aqueles que desempenham as suas funções com seriedade, lisura e
responsabilidade, o pleno exercício da liberdade de expressão e, por consequência lógica, de
informação, o que não é o caso de Cesar Bello em relação às postagens relacionadas a minha pessoa,
que transborda a todo instante o direito de crítica, ingressando na seara do ilícito, mais
especificamente, do ilícito penal".

A ação foi patrocinada pelo advogado Alex Ferreira Borralho, que ressaltou a existência de outras 4 ações
penais privadas em face do mesmo blogueiro, movidas pelo senador Roberto Rocha, todas com imputações de
cometimento de crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria). Para o referido causídico, "a liberdade
de manifestação e expressão, direitos consagrados pela Constituição Federal, não podem ser
confundidos com a ofensa e impunidade". Registrou, também, "ser repugnante a imputação de
mácula a imagem do Poder Judiciário Maranhense e dos seus integrantes, estes que sempre
procuraram atuar nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade, agindo de forma justa,
independente, livre e acima de tudo, constituindo uma garantia ao cidadão que busca o
reconhecimento dos seus direitos".

Cesar Bello foi condenado nos dois crimes e deverá cumprir pena de prestação de serviços a comunidade no
Hospital Universitário Presidente Dutra (HUUFMA), durante uma hora por dia, pelo período de 5 (cinco) meses
e 26 (vinte se seis) dias.

Também foi condenado a pagar multa e teve os seus direitos políticos suspensos.

E se não cumprir devidamente a sentença judicial, o blogueiro César Bello pode ter que acabar fazendo
companhia para o advogado Roberto Elísio, agressor e explorador da própria mãe.
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e um perito já foi nomeado para análise contábil
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O caso Sefaz que ganhou a mídia maranhense e nacional já tem prazo certo para terminar. A ex-governadora
Roseana Sarney (PMDB) e os demais 09 envolvidos no suspeito esquema de desvios de verba pública na
Secretaria de Fazenda do Estado, na gestão da peemedebista, começarão a ser ouvidos pela Justiça para
esclarecimentos a partir de agosto. É o que mostra com exclusividade o portal Página 2.

Atualmente, a fase da perícia começará em breve. Um perito contábil para averiguar o quanto foi desviado a
mais do erário público já foi nomeado pela justiça maranhense. Falta agora a escolha de mais um perito desta
vez tecnológico, que analisará a instalação de um filtro na informática para que não fossem contabilizados tais
pagamentos desviados.

Por Aline Alencar

Especial para o Página 2

Terminada a contratação dos peritos, a perícia tem 30 dias para concluir os laudos podendo ser estendida por
mais um mês. Após a fase de perícia, as testemunhas começarão a ser ouvidas e em agosto os envolvidos no
suposto esquema fraudulento. Caso os trâmites judiciais ocorram sem nenhuma reviravolta, o caso terminará
ainda no segundo semestre deste ano, com interrogatório e a sentença final.

Promotor Paulo Ramos: "Até agora, nenhum absolvido sumariamente do caso Sefaz"

Desbloqueio de bens

Embora continue ré no caso, Roseana Sarney conseguiu, por meio do juiz Ribamar Froz Sobrinho, o desbloqueio
dos seus bens. Para o promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, Paulo
Roberto Ramos, que está à frente do caso pelo Ministério Público do Maranhão, o desbloqueio foi um "equívoco"
cometido pela Justiça.

"Desbloquear bens antes de terminarem as averiguações judiciais para saber quem e se cometeu crime é um
equívoco, pois caso seja descoberto desvio de verba, aqueles bens deverão ser ressarcidos ao erário público,
logo foi precipitada a decisão", avalia.

Além da ex-governadora, a ex-procuradora Geral do Estado, Helena Maria Cavalcanti Haickel, tentou



judicialmente ter seu nome retirado, porém tendo seu pedido de habeas corpus negado, no último dia 12 de
maio, pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com Paulo Ramos nenhum até o momento foi absolvido
sumariamente do caso, embora tenham tentado, como foi o caso de Ricardo Pestana, que entrou com recurso da
mesma forma que Helena Haickel.
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Justiça decreta prisão preventiva de acusado de agredir idosa e determina medidas
protetivas

A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital - unidade judicial competente para julgar ações que
envolvem idosos - decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas,
acusado de agredir física e psicologicamente sua mãe, Joseth Coutinho Martins de Freitas, de 80 anos de idade.
A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância
mínima da idosa de 1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva
do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e
com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade
física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária "para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada", e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho
do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado
(seu pai), "que a agride tanto verbalmente como fisicamente", puxando a vítima pelo braço, "dando-lhe
empurrões e comida à força", além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, "são as que melhor se apresentam no momento".

Foto: Reprodução

O post Decretada prisão de homem que agrediu mãe apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/05/26/decretada-prisao-de-homem-que-agrediu-mae/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Deputado Eduardo Braide destina emenda para reforma de mercado do Anjo da Guarda

O deputado Eduardo Braide visitou, no início da manhã desta sexta-feira (26), o Mercado do Anjo da Guarda. Na
ocasião, apresentou aos comerciantes, a autorização da sua emenda parlamentar, no valor de R$ 400 mil
(quatrocentos mil reais), destinada a reforma do espaço.

"Já estive aqui outras vezes conversando com quem trabalha e com quem vem aqui comprar qualquer produto.
A reclamação é sempre a mesma e com razão: as condições do mercado. Não é possível permitir que as pessoas
ganhem seu sustento ou comprem seus alimentos em um espaço sem condições adequadas. E o pior, é que essa
não é uma realidade só daqui", declarou o deputado.

O Mercado do Anjo da Guarda é um dos 27 pontos apontados na Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público
do Maranhão (MPMA). No início do mês de maio, a juíza Luzia Madeiro Neponucena, titular da 1ª Vara da
Fazenda Pública, determinou - a partir dessa solicitação – que o Município de São Luís, por meio da Secretaria
de Agricultura, Pesca e Abastecimento apresentasse no prazo de 10 dias, o cronograma detalhado de reforma,
ampliação e adequação das feiras e mercados públicos da capital.

"Independentemente de qualquer coisa, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para uma
cidade, um estado melhor. Por isso hoje vim aqui cumprir com o meu papel como deputado estadual. Apresentei
aos comerciantes do Mercado, a autorização da emenda parlamentar de minha autoria, no valor de R$ 400 mil
(recursos estaduais), destinada à Prefeitura de São Luís, para tratar de forma emergencial da reforma do
mercado. O prefeito de São Luís já foi informado sobre a destinação do recurso. Espero que o projeto seja
apresentado o mais breve possível pela Prefeitura, para que o espaço seja requalificado para os comerciantes e
clientes. Agora, não tem mais desculpa da falta de recursos. É trabalhar", finalizou Eduardo Braide.

Foto: Divulgação

O post Braide destina emenda para São Luís apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/05/26/braide-destina-emenda-para-reforma-de-mercado/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Homem preso após agredir a mãe diz que sofre de problemas
mentais

Em entrevista à Rádio Mirante AM, Roberto Elísio Coutinho se diz arrependido em cometer as agressões e afirma que sofre de
problemas mentais.

Por G1 MA, Mirante AM

Antes de ser preso na manhã desta sexta-feira (26), Roberto Elísio Coutinho, que foi flagrado em uma série de vídeos agredindo a
sua própria mãe, uma idosa de 84 anos, concedeu uma entrevista à Rádio Mirante AM afirmando que se arrepende das agressões e
que fez isso por conta de um problema de saúde mental.

Ele estava desaparecido desde noite dessa quinta-feira (25) e após a repercussão dos vídeos com as agressões nas redes sociais, foi
preso em uma residência no município de Raposa, na Região Metropolitana de São Luís. Os vídeos foram gravados pela
companheira do agressor que não teve o seu nome revelado. A idosa foi encaminhada nesta sexta ao Instituto Médico Legal (IML),
onde realizou exames.

Em entrevista, o bacharel em direito afirmou que nunca praticou nenhum tipo de agressões a sua mãe e disse que teria largado seu
emprego para poder cuidar dela. “Eu não agrido minha mãe. Minha mãe é tudo para mim. Eu não tenho mais pai, entendeu? Já faz
20 anos que meu pai faleceu e eu cuido da minha mãe durante todos esses anos, mesmo depois que ela se aposentou eu larguei
tudo meu amigo, eu larguei vida, eu larguei de trabalhar, só para cuidar dela”, afirmou.

Polícia prende homem flagrado em vídeos agredindo a mãe no MA

Ao ser perguntado sobre os vídeos que mostram a agressão, Roberto diz que irá comprovar que as gravações são falsas e
esclarecer que a verdade venha à tona. “Eu vou fazer com que tudo isso seja esclarecido e a verdade venha à tona (...) acontece que
nem tudo é do jeito que se vê” disse.

Sobre a repercussão dos vídeos no Maranhão, o Roberto fala que não vai dar ouvidos aos comentários, pois acredita que o vídeo
sofreu edições e não comprovam a verdadeira história. “Aquilo ali na hora que você está mencionando não foi daquela forma.
Acontece que vocês da imprensa, acham que olham uma coisa e acham que aquilo é verídico. Vocês não querem entender que se
faz montagem, que se faz armação, que se cria situação, porque, porque o que sai mais na mídia é agressão de um filho contra uma
mãe, entendeu? Então se eu for perder meu tempo em ter que esclarecer para um monte de comentário de gente, eu não posso
fazer nada. Então eu tenho apenas que provar para a Justiça que entendeu, o que realmente está se passando”, disse.

Em outro momento da entrevista, o acusado muda de tom e começa a relatar seu arrependimento em praticar as agressões e diz
que as cometeu por conta de um problema mental de saúde que possui, do qual seu humor sofre diversas alterações. “Acontece que
eu estou sofrendo de um problema, eu tenho uma doença que está na fase do início do tratamento, eu já deveria estar mais
adiantado e ter me tratado, entendeu? (...) meu amigo se eu tivesse como voltar ao tempo eu nunca teria feito uma coisa daquela.
Eu não estou lhe dizendo de forma alguma que eu estou correto, que eu estou certo. Eu só estou lhe dizendo que para uma pessoa
fazer uma coisa dessa, das duas ou uma, ou ela não tem sentimento, ela é tipo como se fosse um monstro ou ela é uma pessoa
doente, entendeu? Para mim não tem outra opção. E eu estou lhe explicando, eu me encaixo no grupo de uma pessoa que tem uma
doença entendeu? Uma doença que, eu sei que você não é médico, mas já deve ter ouvido falar o que é uma esquizofrenia, como ela
se manifesta como ela fica em você”, afirmou.

Roberto por fim diz, que reconhece seu erro e que por causa do seu problema, vai tomar providências e deverá se internar para
tratar de sua doença. Sobre a situação da sua mãe, ele afirma que ela deverá morar com seu filho, enquanto ele faz tratamento. “Eu
estou reconhecendo meu erro, e para que isso não aconteça mais eu vou ter que, dessa forma me internar e para fazer tratamento.
Eu vou me internar pra ser tratado e vou deixar ela com o meu filho, entendeu?”, disse.
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Justiça do Maranhão decreta prisão preventiva de homem

que agrediu a própria mãe

O bacharel em Direito Roberto Elísio Coutinho de Freitas teve a prisão preventiva

decretada pela Justiça, nesta sexta-feira, por conta das agressões físicas e

psicológicas a que submeteu a própria mãe, uma idosa de 84 anos de idade. O

decreto foi da juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal de São Luís. Ele foi

preso por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Idoso, nesta manhã, na

cidade de Raposa, que fica na Região Metropolitana de São Luís.

Além da prisão, a decisão da Justiça determina ainda que Roberto Elísio não tenha

mais acesso a residência da vítima, em um condomínio na capital, e que ele

mantenha uma distância mínima de mil metros da idosa.

A decisão judicial foi possível depois que a delegada de Polícia Civil Igliana

Freitas representou contra Roberto Freitas visando à integridade física da idosa.

O promotor de Justiça de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim, reforçou o pedido

de prisão.

As agressões se tornaram públicas depois que vídeos viralizaram nas redes

sociais na noite dessa quinta-feira (26). Os vídeos foram feitos pela própria

companheira do agressor. O filho de Roberto Freitas chegou a registrar um

Boletim de Ocorrência descrevendo tudo que é possível observar nos vídeos,

como palavras de baixo calão sendo proferidas pelo Roberto à mãe e as agressões

físicas.

Em sua defesa, ele disse que sofre de problemas mentais, precisa de tratamento e quando surta
muda radicalmente sua postura com as pessoas.



“Acontece que eu estou sofrendo de um problema, eu tenho uma doença que está na fase do início
do tratamento, eu já deveria estar mais adiantado e ter me tratado, entendeu? Então tudo isso eu
vou esclarecer no momento que eu to bom, não agora, mas uma coisa eu lhe garanto meu amigo, o
que é mais importante para mim na minha vida para mim sempre foram os meus pais. Meu pai eu
perdi há 20 anos e minha mãe já está com 84 anos”, revelou.
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Inscrições para o grande casamento comunitário podem ser feitas
na Ação Global 2017

 

SÃO LUÍS - As inscrições de casais da comunidade para o grande casamento comunitário de São Luís têm início
no dia 27 de maio, durante a “Ação Global” 2017, evento promovido pela Rede Globo (TV Mirante) e Federação
das Indústrias do Maranhão (Fiema), que será realizada no campus universitário da UFMA, no bairro do
Bacanga. A cerimônia será realizada no segundo semestre, por juízes de várias comarcas do Estado, em data,
local e horário a ser divulgado no endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na internet
(http://www.tjma.jus.br/cgj/index) e na imprensa em geral.

Os noivos interessados em participar devem residir em São Luís, e deverão reunir a documentação exigida para
o processo de habilitação e ser apresentar, acompanhados de testemunhas, no estande que será montado no
auditório do “Centro Pedagógico Paulo Freire”, da UFMA, pela Corregedoria Geral da Justiça em parceria com
os cartórios da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª zonas de São Luís, onde tramitarão os processos de habilitação dos casais e
proclamas. SENHAS: Este ano, a Corregedoria vai dispor de mais espaço físico e de mais computadores para
atender a um número maior de casais interessados em participar do projeto, e realizada as inscrições. Para
atender a demanda, será montada uma estrutura de atendimento com cerca de 30 computadores e cerca de 60
pessoas para prestar o atendimento, que será controlado pela distribuição de senhas. A coordenação do projeto
informou que somente poderão se inscrever os casais que apresentarem a documentação completa e
obrigatória para evitar que o processo legal de habilitação para casamento seja indeferido. Não será aceito o
agendamento para apresentação de documentação pendente em data posterior à data de inscrição (27 de maio).
No último casamento comunitário promovido 
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1ª Vara Criminal de São Luís passa a julgar organizações
criminosas de todo o Estado

Com a publicação da Lei Complementar n° 188, de 19 de maio de 2017, a 1ª Vara Criminal de São Luís passou a
processar e julgar todos os crimes envolvendo atividades de organização criminosa, ocorridos em todo o Estado
do Maranhão. As medidas para implantação das novas competências foram discutidas nesta sexta-feira (26), em
reunião no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Na ocasião, o presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha ressaltou a importância da aprovação da Lei
Complementar N° 188/2017, que atende a antiga reivindicação do Ministério Público e da Segurança Pública do
Maranhão, para criação de uma vara com competência especializada no processo e julgamento dos casos
envolvendo o crime organizado. Ele explicou que os primeiros meses servirão para experimentação e
observação do trabalho, que será avaliado no próximo semestre, para verificação da necessidade de melhorias
ou mudanças.

A corregedora geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, frisou que a medida é importante para reforçar a
luta contra o crime organizado no Estado e que o órgão dará  uma efetiva contribuição para o sucesso da
iniciativa.

O juiz titular da 1ª Vara Criminal, Ronaldo Maciel, disse que atuará em conjunto com os órgãos envolvidos com
a segurança pública do Estado, buscando combater o crime organizado e respeitando a independência funcional
de cada agente. “Somos todos aliados neste objetivo comum e não podemos nos furtar da responsabilidade”,
afirmou.

O secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela, afirmou que o alinhamento e trabalho integrado
dos órgãos permitirá uma melhoria na resposta à sociedade quanto ao efetivo combate ao crime organizado.

COMPETÊNCIA – Segundo a Lei Complementar n° 188/2017 – que trouxe novas definições de competência e
organização judiciária às unidades judiciais – as ações penais que envolvam organizações criminosas em
andamento em outras unidades jurisdicionais, quando da publicação da Lei, não serão redistribuídas à 1ª Vara
Criminal de São Luís. Aqueles processos já em andamento na 1ª Vara deverão permanecer na unidade.

Conforme a Lei, o juiz titular da 1ª Vara Criminal poderá decidir pela formação de colegiado em 1° Grau para a
prática de qualquer ato processual – de que trata a Lei n° 12.694/2012 – especialmente decretação de prisão ou
de medidas assecuratórias; concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão; sentença; progressão ou
regressão de regime de cumprimento de pena; concessão de liberdade condicional; transferência de preso para
estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.

CRIME ORGANIZADO – A alteração da competência da 1ª Vara Criminal de São Luís segue a Recomendação n°
3/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os tribunais a especialização das unidades judiciais
para processar e julgar, de forma exclusiva ou concorrente, os crimes praticados por organizações criminosas,
com o fim de melhorar a qualidade e celeridade em relação ao processamento de delitos de maior complexidade,
seja quanto ao crime ou quanto ao número de envolvidos.



A medida considera a necessidade da concentração de esforços, recursos públicos e informações no combate ao
crime organizado, além da necessidade de resposta judicial ágil e pronta em relação às medidas especiais de
investigação aplicáveis à matéria.

Segundo a Recomendação n° 3/2006 do CNJ, o “grupo criminoso organizado” é aquele estruturado, de três ou
mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais
infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com
a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou material.

Participaram da reunião, a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz; o juiz titular da 1ª Vara
Criminal, Ronaldo Maciel; o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Ângelo
Santos; o diretor do Fórum de São Luís, juiz Sebastião Bonfim; o secretário estadual de Segurança Pública,
Jefferson Portela; o delegado-geral da Polícia Civil, Lawrence Melo; o delegado da Superintendência Estadual
de Investigação Criminal (SEIC), Thiago Bardal; os promotores de Justiça Adélia Maria Rodrigues (1ª
Promotoria de Justiça Criminal) e Marcos Valentim Pinheiro (Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas do MPMA (GAECO); o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil,
Marconi Chaves; o presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, Tarcisio de Sousa Bonfim;
além de delegados que atuam nos órgãos de combate ao crime organizado do Estado.

Juliana Mendes

Assessoria de Comunicação do TJMA
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CEMAR promove negociação de dívidas nesse
sábado (27)

maio 26, 2017 Flávio Aires Uncategorized

A Cemar no intuito de facilitar o acesso à informação e de trazer condições
flexíveis e diferenciadas de pagamento, está oferecendo uma série de
oportunidades para que você negocie seus débitos com o Balcão de Negociação
de Débitos, em parceria com o Tribunal de Justiça – MA.

Além das facilidades em negociar com redução de multa, juros e correções em
todos os lugares abaixo, também disponibilizamos para a Ação Global deste
sábado 27/05

https://henriqueaires.wordpress.com/2017/05/26/cemar-promove-negociacao-de-dividas-nesse-sabado-27/
https://henriqueaires.wordpress.com/author/flavioaires/
https://henriqueaires.wordpress.com/category/uncategorized/
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Combate ao trabalho escravo e infantil é tema de acordo de cooperação
 

O Ministério Público do Maranhão é uma das instituições signatárias do Termo de Acordo de Cooperação Mútua
firmado na última segunda-feira, 22, na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 16ª Região, em São
Luís. O objetivo é tornar efetivo o combate ao trabalho escravo e atuar para erradicar o trabalho infantil, por
meio da fiscalização de atividades laborais e de prestação judiciária para instrução, julgamento e execução das
ações da justiça trabalhista.

A iniciativa também teve a adesão do Tribunal de Justiça, Procuradoria Regional do Trabalho, Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal e Superintendência Regional do Trabalho. O termo de acordo tem vigência de 60
meses, podendo ser prorrogado.

Assinaram o acordo Francisco das Chagas Barros de Sousa (subprocurador-geral de justiça para Assuntos
Jurídicos), James Magno Araújo Farias (presidente do TRT-MA), Marcos Antônio de Souza Rosa
(procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região), Cleones Cunha (presidente do
Tribunal de Justiça), Paulo Fernando Nunes Moreno (superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal no
Maranhão) e Léa Cristina da Costa Silva (superintendente Regional do Trabalho no Maranhão).

Entre as formas de cooperação, estão previstas a realização de cursos de formação e aperfeiçoamento
profissional; programas de ações conjuntas e campanhas publicitárias; adesão a ações referentes ao combate ao
trabalho escravo e infantil; e realização de todos os atos jurisdicionais e/ou administrativos necessários à
realização das audiências.

COMPROMISSO

Pelo acordo, o MPMA se comprometeu a designar promotores de justiça para participar das diligências
relacionadas ao combate do trabalho escravo e do trabalho infantil; disponibilizar a qualquer das entidades
pactuantes as instalações para fins de realização de diligências vinculadas ao tema; e disponibilizar
equipamentos de informática e materiais de expediente para as diligências.

Fonte: Ministério Público do Maranhão
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Justiça decreta prisão preventiva de acusado de
agredir idosa

A idosa está sendo assistida e acompanhada pelo núcleo psicossocial do Ministério Público do
Maranhão

Em 26 de maio de 2017

A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital – unidade judicial competente para julgar ações que
envolvem idosos – decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas, acusado
de agredir física e psicologicamente sua mãe, Joseth Coutinho Martins de Freitas, de 80 anos de idade.

A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância mínima da
idosa de 1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva do
acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e com
pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade física, moral
e psicológica.

Já o pedido de prisão preventiva do Ministério Público do Maranhão (MPMA) foi baseado no Estatuto do Idoso e na
Lei de Tortura.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de extrema,
se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele não venha a
dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho do
acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado (seu pai),
“que a agride tanto verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço, “dando-lhe empurrões e comida à
força”, além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos fatos
descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, “são as que melhor se apresentam no momento”.

A idosa está sendo assistida e acompanhada pelo núcleo psicossocial do Ministério Público do Maranhão. Após a
conclusão do inquérito, o MPMA poderá ajuizar Ação Penal contra o agressor.

 

http://pagina2.com.br/justica-decreta-prisao-preventiva-de-acusado-de-agredir-idosa/
http://pagina2.com.br/homem-flagrado-agredindo-a-mae-e-apresentado-a-seic/
http://pagina2.com.br/video-gravacao-flagra-homem-agredindo-mae-idosa/


Com informações de SSP e MPMA
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Entidades de proteção ao idoso já estão à procura
de agressor

Roberto Elisio foi flagrado agredindo a mãe

Em 26 de maio de 2017

A juíza Oriana Gomes também investiga a denúncia

A juíza titular da 8ª Vara Criminal da capital, Oriana Gomes, além do promotor de justiça, José Cutrim, Conselho
Municipal do Idoso e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Maranhão (Sedihpop) e demais entidades de
defesa do idoso, estão acompanhando o caso da senhora agredida pelo filho Roberto Elisio Coutinho de Freitas.

[ATUALIZADO] A delegada do Idoso, Igliana já pediu medidas protetivas para a idosa e a prisão do agressor que
devem ser expedidas pela juíza Oriana Gomes.

O vídeo divulgado amplamente nas redes sociais gerou grande revolta. Na gravação anônima, Roberto agride a mãe
física e verbalmente, além de ameaçá-la de internação. Logo depois, em entrevista à rádio AM, o homem tentou se
justificar, o que causou ainda mais indignação popular.

O agressor, segundo informações de vizinhos dele, já não se encontra mais no endereço que mora e está foragido.
Aguarde mais informações.

 

http://pagina2.com.br/entidades-de-protecao-ao-idoso-ja-estao-a-procura-de-agressor/
http://pagina2.com.br/video-gravacao-flagra-homem-agredindo-mae-idosa/
http://pagina2.com.br/audio-homem-flagrado-agredindo-a-mae-se-explica-em-entrevista-a-radio-am/
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Caso Sefaz : Roseana deve depor em agosto

Aline Alencar

Especial para o Página 2

 

O caso Sefaz que ganhou a mídia maranhense e nacional já tem prazo certo para terminar. A ex-governadora Roseana

Sarney (PMDB) e os demais 09 envolvidos no suspeito esquema de desvios de verba pública na Secretaria de Fazenda do

Estado, na gestão da peemedebista, começarão a ser ouvidos pela Justiça para esclarecimentos a partir de agosto. É o que

mostra com exclusividade o portal Página 2.

 

Atualmente, a fase da perícia começará em breve. Um perito contábil para averiguar o quanto foi desviado a mais do

erário público já foi nomeado pela justiça maranhense. Falta agora a escolha de mais um perito desta vez tecnológico, que

analisará a instalação de um filtro na informática para que não fossem contabilizados tais pagamentos desviados.

 

Terminada a contratação dos peritos, a perícia tem 30 dias para concluir os laudos podendo ser estendida por mais um

mês. Após a fase de perícia, as testemunhas começarão a ser ouvidas e em agosto os envolvidos no suposto esquema

fraudulento. Caso os trâmites judiciais ocorram sem nenhuma reviravolta, o caso terminará ainda no segundo semestre

deste ano, com interrogatório e a sentença final.

 

Desbloqueio de bens
Embora continue ré no caso, Roseana Sarney conseguiu, por meio do juiz Ribamar Froz Sobrinho, o desbloqueio dos seus

bens. Para o promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, Paulo Roberto Ramos, que está à

frente do caso pelo Ministério Público do Maranhão, o desbloqueio foi um “equívoco” cometido pela Justiça.

 

“Desbloquear bens antes de terminarem as averiguações judiciais para saber quem e se cometeu crime é um equívoco,

pois caso seja descoberto desvio de verba, aqueles bens deverão ser ressarcidos ao erário público, logo foi precipitada a

decisão”, avalia.

 

Além da ex-governadora, a ex-procuradora Geral do Estado, Helena Maria Cavalcanti Haickel, tentou judicialmente ter seu

nome retirado, porém tendo seu pedido de habeas corpus negado, no último dia 12 de maio, pelo Superior Tribunal de

Justiça. De acordo com Paulo Ramos nenhum até o momento foi absolvido sumariamente do caso, embora tenham tentado,

como foi o caso de Ricardo Pestana, que entrou com recurso da mesma forma que Helena Haickel.
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Preso homem acusado de agredir idosa em São Luís

 

A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia do Idoso, conseguiu prender na manhã
desta sexta-feira (26) Roberto Elísio Coutinho de Freitas, preso após a circulação de um vídeo
por meio das redes sociais, onde ele agride sua própria mãe, uma idosa de 84 anos de idade,
em São Luís.

A prisão de Roberto Coutinho foi coordenada pela delegada Igliana Freitas com apoio da
Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC), que conseguiu localizar o acusado em
uma residência no município da Raposa, cidade que fica à 30 km da capital maranhense.

Durante seu depoimento, o acusado alegou sofrer de distúrbios mentais, e que evitava
procurar tratamento adequado. De acordo com o superintendente da SPCC, Armando Pacheco,
na residência que serviu de cenário para o crime foram encontradas várias munições de
calibre 38, documentos de uma pistola que não foi localizada, além disso a polícia conseguiu
imagens de VDR que devem ser periciadas.

 

A juíza Oriana Gomes, da 8ª cara criminal de São Luís, expediu o mandado de prisão
preventiva, que após seu esclarecimento as autoridades policiais, foi recambiando ao Centro
de Triagem de Pedrinhas. A idosa foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para se
submeter a exames cabíveis.
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Homem que agrediu mãe idosa deve manter distância de mil
metros da vítima

Nesta sexta-feira (26), o caso de Roberto Elísio Coutinho de Freitas, foi analisado pela Justiça e o caso chega a
uma resolução. A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital (unidade judicial competente para
julgar ações que envolvem idosos), decretou a prisão preventiva de Roberto Elísio, acusado de agredir física e
psicologicamente sua mãe, de 80 anos de idade. A magistrada também determinou o afastamento do acusado do
lar e determinou que ele mantenha distância mínima da idosa de 1.000 metros.

A juíza assinala que a medida, apesar de extrema, se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua
tranquilidade restaurada”, e também para que ele não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer
os fatos delituosos. A decisão da magistrada atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que
pugnou pela prisão preventiva do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de
manter contato com a ofendida e com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com
vistas a preservar sua integridade física, moral e psicológica.

No inquérito consta que o neto da idosa e filho do acusado, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, confirma a
vítima, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos do seu pai, “que a agride tanto verbalmente como
fisicamente”. Ele diz que o acusado puxa a vítima pelo braço, “dando-lhe empurrões e comida à força”, além de
ameaçá-la de internação.

Conheça o caso

Roberto Elísio foi detido pela polícia na manhã de hoje (26), após a divulgação de vídeos que mostravam ele
agredindo a mãe. As imagens viralizaram nas redes sociais, na capital, revoltando populares e entidades que
defendem o idoso. Nas imagens a mãe pede que não seja internada, enquanto Roberto diz que ela está
“insuportável” e a agride com tapas e um pedaço de ferro. “Ou tu fica calada, ou tu vai internada. (…) Ninguém
te aguenta”, diz o homem.

Diante da repercussão, Roberto admitiu que estava errado mas alegou que tem esquizofrenia e por isso teria
cometido as agressões. Ele informou que não teria as atitudes se estivesse em estado normal.

http://www.ma10.com.br/2017/05/26/policia-prende-homem-que-agrediu-propria-mae/
http://www.ma10.com.br/2017/05/26/video-mostra-homem-agredindo-e-ameacando-propria-mae/
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Foragido da Justiça condenado por homicídio é
preso em Imperatriz
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Juvenal Martins Sousa foi condenado pela morte de Márcio Luiz Sampaio, em 2014.

Juvenal Martins Sousa foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio. - Divulgação /Polícia Civil

IMPERATRIZ – No fim da tarde dessa quinta-feira (25), por meio da Operação Brasil Mais Seguro, foi preso o
comerciante Juvenal Martins Sousa, conhecido como Oiapoque. Em desfavor dele, havia um mandado de prisão
pelo crime de homicídio, expedido pela juíza da 3ª Vara, Ana Lucrécia Bezerra Sodré Reis expedido em 17 de
Março de 2017.

Oiapoque foi condenado pela Justiça a 16 anos de prisão em regime fechado. A sentença dele transitou em
julgado no começo deste ano. Ele estava preso, mas conseguiu liberdade durante o processo. Após sair a
condenação o assassino não recorreu, passando a ser foragido da Justiça.

A Polícia Civil fez buscas na casa o homicida, no bairro Vila Nova, e conseguiu prendê-lo por volta das 17h, de
ontem. Ele foi levado para o Plantão Central da Polícia Civil e em seguida, encaminhado para a Unidade
Prisional de Ressocialização de Imperatriz (UPRI).

O homem foi condenado pelo assassinato de Márcio Luiz Sampaio, que deu uma carona para ele numa
bicicleta. O assassinato aconteceu no dia 20 de dezembro de 2014, no bairro Jardim São Luís. A polícia chegou
ao suspeito após imagens de câmaras de segurança, que mostrou o momento do assassinato com requintes
de detalhe.

Na época, ele foi preso por embriaguez ao volante acabou confessando o homicídio de Márcio Luiz. A
polícia confirma que no momento do assassinato, Oiapoque estava embriagado. Ele matou o amigo com vários
tiros, após uma discussão, na madrugada do dia 20 de dezembro de 2014.

Fonte: Imirante.

http://imirante.com/imperatriz/noticias/2014/12/23/homem-assassinado-no-jardim-sao-luis-e-identificado.shtml
http://imirante.com/imperatriz/noticias/2015/12/14/video-homem-e-assassinado-a-tiros-no-jardim-sao-luis-em-imperatriz.shtml
http://imirante.com/imperatriz/noticias/2015/12/14/comerciante-e-presos-por-suspeita-de-assassinato-no-jardim-sao-luis.shtml
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Advogado poderá levantar alvará até R$ 200 mil em Fórum de São Luís
26 de maio de 2017
A partir desta semana, os advogados poderão levantar depósitos judiciais de até R$ 200 mil no posto do Banco
do Brasil localizado no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís (MA). A medida está valendo desde
terça-feira (23/5) e os levantamentos podem ser feitos na agência das 10h as 13h.

Dinheiro será creditado na conta no mesmo dia em que a guia for apresentada.
Reprodução
O advogado, desde que esteja com o alvará, poderá dar entrada no procedimento no posto do BB e receber o
valor na sua conta no mesmo dia. A mudança foi definida a partir de uma parceria entre o Banco do Brasil, a
seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil e a diretoria do Fórum Desembargador Sarney Costa.
Com informações da Assessoria de Imprensa da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão.
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Serviços de mediação e conciliação serão
disponibilizados na Ação Global 2017

A Ação Global 2017, que acontece nesse sábado (27), no Campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA),

no prédio Paulo Freire, das 8 às 17h, contará com a participação do Núcleo de Solução de Conflito do Tribunal de

Justiça do Maranhão (TJMA).

No local, o Núcleo disponibilizará serviços de orientação, agendamento de conciliação, cadastramento e

formulação de reclamação via plataforma digital, agendamento para coleta de material para realização de

exame de DNA, além de palestras sobre serviços dos Centros de Conciliação, direito do consumidor em situação

de inadimplemento, com exibição de vídeos sobre o tema.

Desde 2015 o Nupemec participa do evento, levando aos participantes orientações para solução de questões que

podem ser resolvidas sem a atuação direta do Poder Judiciário.

Nessa edição do Ação Global, a população poderá utilizar também a plataforma digital, que estabelecerá uma

conexão direta, via portal “consumidor.gov”, do Governo Federal e “mediação digital” do Conselho Nacional de

Justiça, sob a orientação presencial de um mediador.
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1ª Vara Criminal passa a julgar organizações criminosas no MA

 

SÃO LUÍS  Com a publicação da Lei Complementar n° 188, de 19 de maio de 2017, a 1ª Vara Criminal de São
Luís passou a processar e julgar todos os crimes envolvendo atividades de organização criminosa, ocorridos em
todo o Estado do Maranhão. As medidas para implantação das novas competências foram discutidas nesta
sextafeira (26), em reunião no Tribunal de Justiça do Maranhão. Na ocasião, o presidente do TJMA,
desembargador Cleones Cunha ressaltou a importância da aprovação da Lei Complementar N° 188/2017, que
atende a antiga reivindicação do Ministério Público e da Segurança Pública do Maranhão, para criação de uma
vara com competência especializada no processo e julgamento dos casos envolvendo o crime organizado. Ele
explicou que os primeiros meses servirão para experimentação e observação do trabalho, que será avaliado no
próximo semestre, para verificação da necessidade de melhorias ou mudanças. A corregedora geral da Justiça,
desembargadora Anildes Cruz, frisou que a medida é importante para reforçar a luta contra o crime organizado
no Estado e que o órgão dará uma efetiva contribuição para o sucesso da iniciativa. O juiz titular da 1ª Vara
Criminal, Ronaldo Maciel, disse que atuará em conjunto com os órgãos envolvidos com a segurança pública do
Estado, buscando combater o crime organizado e respeitando a independência funcional de cada agente.
“Somos todos aliados neste objetivo comum e não podemos nos furtar da responsabilidade”, afirmou. O
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela, afirmou que o alinhamento e trabalho integrado
dos órgãos permitirá uma melhoria na resposta à sociedade quanto ao efetivo combate ao crime organizado.

COMPETÊNCIA

Segundo a Lei Complementar n° 188/2017 – que trouxe novas definições de competência e organização
judiciária às unidades judiciais – as ações penais que envolvam organizações criminosas em andamento em
outras unidades jurisdicionais, quando da publicação da Lei, não serão redistribuídas à 1ª Vara Criminal de São
Luís. Aqueles processos já em andamento na 1ª Vara deverão permanecer na unidade. Conforme a Lei, o juiz
titular da 1ª Vara Criminal poderá decidir pela formação de colegiado em 1° Grau para a prática de qualquer
ato processual – de que trata a Lei n° 12.694/2012 – especialmente decretação de prisão ou de medidas
assecuratórias? concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão? sentença? progressão ou regressão
de regime de cumprimento de pena? concessão de liberdade condicional? transferência de preso para
estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.

CRIME ORGANIZADO

A alteração da competência da 1ª Vara Criminal de São Luís segue a Recomendação n° 3/2006 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os tribunais a especialização das unidades judiciais para processar e
julgar, de forma exclusiva ou concorrente, os crimes praticados por organizações criminosas, com o fim de
melhorar a qualidade e celeridade em relação ao processamento de delitos de maior complexidade, seja quanto
ao crime ou quanto ao número de envolvidos. A medida considera a necessidade da concentração de esforços,
recursos públicos e informações no combate ao crime organizado, além da necessidade de resposta judicial ágil
e pronta em relação às medidas especiais de investigação aplicáveis à matéria. Segundo a Recomendação n°
3/2006 do CNJ, o "grupo criminoso organizado" é aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há
algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou



enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com a intenção de obter,
direta ou indiretamente, um benefício econômico ou material. Participaram da reunião, a corregedorageral da
Justiça, desembargadora Anildes Cruz? o juiz titular da 1ª Vara Criminal, Ronaldo Maciel? o presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Ângelo Santos? o diretor do Fórum de São Luís, juiz
Sebastião Bonfim? o secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela? o delegadogeral da Polícia
Civil, Lawrence Melo? o delegado da Superintendência Estadual de Investigação Criminal (SEIC), Thiago Bardal?
os promotores de Justiça Adélia Maria Rodrigues (1ª Promotoria de Justiça Criminal) e Marcos Valentim
Pinheiro (Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas do MPMA (GAECO)? o presidente
da Associação dos Delegados de Polícia Civil, Marconi Chaves? o presidente da Associação do Ministério
Público do Maranhão, Tarcisio de Sousa Bonfim? além de delegados que atuam nos órgãos de combate ao crime
organizado do Estado. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - OBRAS / REFORMAS
26/05/2017 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
População do município de Viana ganha novo Fórum

Pag.: 40

População do município de Viana ganha novo Fórum

 26/05/2017
Fundada em 1835, a Comarca de Viana (entrância intermediária) está entre as sete primeiras instaladas no
estado do Maranhão; ela atende uma população de mais de 50 mil habitantes, tendo como termo o Município de
Cajari

Autoridades prestigiaram inauguração do novo fórum de Viana e descerraram a placa comemorativa
VIANA - O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha, inaugurou,
ontem, o novo Fórum da Comarca de Viana, que leva o nome do desembargador Manoel Lopes da Cunha (in
memoriam). Durante a solenidade de inauguração, o desembargador ressaltou a importância histórica da
Comarca, que está entre as sete mais antigas do estado.

“Desde 1835, o Tribunal de Justiça do Maranhão tem essa dívida com a sociedade vianense, que agora está
sendo resgatada. Não é somente a obra que é relevante. O mais importante é que estamos cumprindo o
compromisso assumido com os cidadãos de Viana e Cajari, garantindo a todos um tratamento digno e respeitoso
nesta Casa”, declarou.

O presidente do TJMA destacou que, com a inauguração do Fórum de Viana, o Poder Judiciário presta
homenagens a três cidadãos ilustres do município. Primeiramente, o Fórum que leva o nome do desembargador
Manoel Lopes da Cunha, vianense formado em Direito, tendo exercido as funções de promotor de Justiça, juiz,
governador do Maranhão, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O vianense Nozor Lauro Lopes de Sousa, pai do desembargador Lourival Serejo, foi homenageado pelo TJMA,
que conferiu o seu nome ao Tribunal do Júri, em razão de ter exercido por mais de 15 anos a função de juiz
suplente na Comarca, quando a jurisdição atingia também os municípios de Santa Inês e Pindaré. A sala de
Depoimento Especial recebeu o nome de Gerson de Oliveira Costa, que atuou como farmacêutico da cidade por
mais de 60 anos.

O desembargador Lourival Serejo, cidadão vianense, escritor e membro da Academia Maranhense de Letras,
Academia de Letras Jurídicas e da Academia de Letras Vianense, enfatizou que a inauguração do Fórum
representa uma conquista, uma afirmação da importância histórica da Comarca de Viana.

“É uma Comarca que tem um lastro histórico bastante amplo. Estamos comemorando essa grande afirmação do
valor histórico que a cidade representa dentro da organização judiciária do Maranhão”, destacou.

Para a diretora do Fórum, juíza Odete Trovão (titular da 1ª Vara Judicial), as novas instalações irão
proporcionar um melhor atendimento à população e condições dignas de trabalho aos servidores da Justiça,
trazendo impacto positivo na qualidade e transparência dos serviços prestados.

“O novo prédio é mais amplo, com salas específicas para todas as atividades desempenhadas pelas varas
judiciais, oferecendo mais conforto a todos os usuários da Justiça. Com o novo Fórum, iniciamos um novo
capítulo da história de atuação do Poder Judiciário na Comarca de Viana. Estamos todos muito felizes e



motivados”, concluiu.

A procuradora de Justiça Fátima Travassos, natural de Viana, afirmou que o Tribunal de Justiça está fazendo um
resgate ao inaugurar o Fórum. "O grande beneficiado com essa estrutura administrativa é o cidadão, que vai
ser tratado com maior dignidade”, afirmou Fátima Travassos, que também é presidente da Academia Vianense
de Letras.

O prefeito municipal de Viana, Magrado Aroucha Barros, parabenizou o Tribunal de Justiça pela excelente obra
realizada. O promotor de Justiça Hilbert Lobo, por sua vez, destacou que o novo Fórum representa um marco
para a cidade e um grande benefício também para a classe jurídica.

Comarca 
Localizada na Baixada Maranhense, distante 220 km de São Luís, a Comarca de Viana atende uma população de
mais de 50 mil habitantes, tendo como termo o Município de Cajari. São titulares da Comarca de Viana as juízas
Odete Maria Pessoa Mota Trovão e Carolina de Sousa Castro.

Atualmente, a Comarca de Viana (entrância intermediária), com duas unidades judiciais (1ª e 2ª Varas), possui
um acervo de 8.365 processos. Na 1ª Vara Judicial, tramitam 3.291 processos, com um acervo de 4.708
processos. Já a 2ª Vara Judicial possui 2.646 processos tramitando, com um acervo de 3.657 processos. Em
2016, 3.024 processos foram distribuídos na Comarca, e até meados do mês de maio de 2017, já foram
distribuídos 1.246.

Novas instalações
A pedra fundamental do novo Fórum de Viana foi lançada em setembro de 2011, pelo então presidente do TJMA,
desembargador Jamil Gedeon. O novo prédio - localizado na Avenida Luís de Almeida Couto, bairro Barreirinhas
- tem dois pavimentos, com área total construída de 1.193,58 m², em terreno doado pela Prefeitura de Viana.
Ele foi preparado para abrigar duas unidades jurisdicionais, distribuídas em dois pavimentos, com sala de
audiência, gabinete de juiz, assessoria, secretaria judicial, arquivo, salas de distribuição e protocolo, sala da
OAB e de oficiais de Justiça, recepção, sala de depoimento especial, salão do Júri com 90 lugares, copa e
banheiros feminino, masculino e adaptados para pessoas com deficiência.

Sustentabilidade 
Além da estrutura física para o funcionamento da Justiça estadual, o Fórum de Viana está alinhado à política
socioambiental, implementada pelo TJMA em 2016. O novo prédio possui sua própria estação de tratamento de
esgoto, para tratar todos os dejetos produzidos em seu prédio antes de direcioná-los ao descarte, evitando a
degradação do meio ambiente. Além de Viana, os fóruns de Olinda Nova, Maracaçumé e São Mateus possuem
esse benefício até o momento.

SAIBA MAIS

Participaram da solenidade de inauguração os desembargadores do TJMA Jorge Rachid, representando a
corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes de Jesus Cruz, Jamil Gedeon e Marcelino Ewerton; o
desembargador do TRT – 16ª Região, Gerson de Oliveira; o juiz auxiliar Gladston Cutrim; os promotores
Lindemberg Vieira e Gustavo Bueno; as defensoras públicas Lívia Maria Macedo e Giovana Leite; o delegado
regional Jorge Madeiros Júnior; a delegada titular da Delegacia Especial da Mulher, Sara Bonfim; a prefeita de
Cajari, Camila Santos; o presidente da Câmara de Veradores de Viana, Valter Serra e o presidente da Câmara
de Cajari, Altemar Santos.
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Júri de acusada da morte do marido é adiado

26/05/2017
Irani Vieira seria julgada pela segunda vez, mas a falta de testemunhas adiou a sessão

IMPERATRIZ - Após mais de 11 anos do assassinato do advogado Valdecy Ferreira Rocha, ocorrido no dia 30 de
novembro de 2005, em frente à sede da Prefeitura de Imperatriz, a mandante desse crime, ex-esposa da vítima,
a enfermeira Irani Vieira Ferreira da Rocha, de 59 anos, até ontem não tinha data marcada para o seu novo
julgamento. Ela deveria ter sentado mais uma vez no banco do réu no último dia 23, mas por solicitação do
Ministério Público, sessão da audiência, programada para o Fórum Henrique de La Roque Almeida, em
Imperatriz, foi suspensa.

O motivo da suspensão do julgamento foi devido a algumas testemunhas de acusação não terem sido
encontradas e por isso não foram notificadas. O Ministério Público solicitou a suspensão e a Justiça acatou. O
Poder Judiciário até a tarde de ontem não havia definido nova data para o novo julgamento.

A enfermeira foi submetida a Júri Popular no dia 3 de junho de 2014, no fórum em Imperatriz, quando foi
condenada a 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão, mas recebeu o direito de recorrer em liberdade. Os seus
advogados recorreram ao Tribunal de Justiça do Maranhão e conseguiram anular o julgamento.

Entenda o caso

Valdecy Ferreira foi assassinado por pistoleiros, no dia 30 novembro de 2005, em Imperatriz. Dois homens em
uma motocicleta se aproximaram do advogado no momento em que ele entrava em veículo, que estava
estacionado. Um deles efetuou um tiro na nuca de Valdecy.

Em 2006, a polícia prendeu na cidade de Itinga, no Pará, o ex-policial militar Gilvan Pereira Varão, por
suspeitas de assaltos na Região Tocantina. As investigações já suspeitavam desse criminoso como o autor do
disparo que matou o advogado. Gilvan Pereira foi pronunciado a Júri Popular e foi condenado. Ele cumpriu
parte da sentença e estava no regime semiaberto quando voltou a ser preso em São Luís por falsificação de
dinheiro.

Já a ex-mulher do advogado, Irani Vieira, e Alexandre Moura Lima Neto, de 28 anos, foram apontados como os
mandantes do crime. Irani chegou a ser presa, em 2007. A acusada passou pouco mais de dois meses na Central
de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ) de Imperatriz, mas ganhou liberdade com pedido de habeas corpus,
alegando não interferir no andamento processual.

Alexandre Moura ficou preso por seis dias e também foi solto ao obter um habeas corpus. Apesar de os dois
serem apontados como mandantes da morte de Valdecy Rocha, Alexandre Moura teve o processo desmembrado.
Constam nos autos do processo que a motivação do crime teria sido interesses na separação litigiosa do casal,
com a divisão de bens patrimoniais.
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Justiça decreta a prisão preventiva de acusado de agredir a mãe
idosa em São Luís

A prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas, 51 anos, acusado de agredir física e
psicologicamente a mãe, Joseth Coutinho Martins de Freitas, de 84 anos de idade. Saiba mais sobre o caso:
Polícia prende homem que agrediu a própria mãe Homem agride a própria mãe de 84 anos? vídeo revolta
população A determinação foi da Juíza Oriana Gomes, a magistrada também determinou o afastamento do
acusado do lar, e ele deve se manter distante da idosa em pelo menos mil metros. A decisão da juíza atende a
representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva do acusado e por medidas
protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e com pessoas que moram
com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos. No Termo de Declaração
anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho do acusado, relata que sua
avô, acometida de Alzheimer, vem sofrendo maustratos por parte do representado (seu pai), “que a agride tanto
verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço, “dandolhe empurrões e comida à força”, além de
ameaçála de internação. A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e
considerando a gravidade dos fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus
parentes e testemunhas por qualquer meio de comunicação, “são as que melhor se apresentam no momento”.
MPMA apura o caso
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Serviços de mediação e conciliação serão disponibilizados na Ação
Global 2017

A Ação Global 2017, que acontece nesse sábado (27), no Campus da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), no prédio Paulo Freire, das 8 às 17h, contará com a participação do Núcleo de Solução de Con)ito do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). No local, o Núcleo disponibilizará serviços de orientação,
agendamento de conciliação, cadastramento e formulação de reclamação via plataforma digital, agendamento
para coleta de material para realização de exame de DNA, além de palestras sobre serviços dos Centros de
Conciliação, direito do consumidor em situação de inadimplemento, com exibição de vídeos sobre o tema. Desde
2015 o Nupemec participa do evento, levando aos participantes orientações para solução de questões que
podem ser resolvidas sem a atuação direta do Poder Judiciário.
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Justiça decreta prisão de agressor da própria mãe e proíbe de se
aproximar dela

 

A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital – unidade judicial competente para julgar ações
que envolvem idosos – decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas,
acusado de agredir física e psicologicamente sua mãe, Joseth Coutinho Martins de Freitas, de 80 anos de idade.

A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância
mínima da idosa de 1.000 metros.

O caso veio à tona na madrugada desta sexta-freira (26) depois que alguns vídeos em que Roberto de Freitas
aparece gritando e agredindo fisicamente sua genitora foram postados nas redes sociais. Ele ainda chegou a
conceder uma entrevista ao radialista e vereador Marcial Lima, na Mirante AM, na qual negou que agredisse a
mãe e alegou que sua rispidez é consequência de esquizofrenia da qual é portador e prometeu agora buscar
tratamento médico adequado.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva
do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e
com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade
física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho
do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado
(seu pai), “que a agride tanto verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço, “dando-lhe
empurrões e comida à força”, além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, “são as que melhor se apresentam no momento”.
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CEMAR e TJMA promovem campanha de negociação de dívidas

 

O Balcão de Renegociação é uma oportunidade do consumidor quitar suas dívidas e a data para o próximo evento já está
marcada para (?). Para falar sobre o assunto, o programa Fala Maranhão desta sexta-feira (26) recebeu o juiz coordenador dos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), Alexandre Abreu.
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CEMAR e TJMA promovem campanha de
negociação de dívidas

26/05/17 – O Balcão de Renegociação é uma oportunidade do
consumidor quitar suas dívidas e a data para o próximo evento já
está marcada para (?). Para falar sobre o assunto, o programa Fala
Maranhão desta sexta-feira (26) recebeu o juiz coordenador dos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC),
Alexandre Abreu.
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Justiça decreta prisão preventiva de acusado de
agredir idosa em São Luís
publicado em 26/5/2017 Atualizado em 26/05/2017 - 14:36 
 A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital – unidade judicial competente para julgar ações que envolvem
idosos – decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas, acusado de agredir física e
psicologicamente sua mãe, J.C.M.F., de 80 anos de idade. 

A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância mínima da idosa de
1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva do acusado e por
medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e com pessoas que moram com ela,
por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de extrema, se faz
necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele não venha a dificultar as
diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho do acusado,
relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado (seu pai), “que a agride tanto
verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço, “dando-lhe empurrões e comida à força”, além de ameaçá-la de
internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos fatos descritos, ficou
convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência e de proibição de contato
com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, “são as que melhor se apresentam no
momento”.

Com informações do TJMA
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Fórum de Viana inaugura novas instalações

26/05/17 – A comarca de Viana está entre as mais antigas do
Maranhão, existe desde 1935 e só agora o município recebeu um
prédio apropriado para o funcionamento do fórum.
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Justiça decreta prisão preventiva de acusado de agredir idosa em
São Luís

A Juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal da capital – unidade judicial competente para julgar ações
que envolvem idosos – decretou nesta sexta-feira (26) a prisão preventiva de Roberto Elísio Coutinho de Freitas,
acusado de agredir física e psicologicamente sua mãe, J.C.M.F., de 80 anos de idade.

A magistrada também determinou o afastamento do acusado do lar e proibiu que ele mantenha distância
mínima da idosa de 1.000 metros.

A decisão da juíza atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, que pugnou pela prisão preventiva
do acusado e por medidas protetivas, visando à proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida e
com pessoas que moram com ela, por qualquer meio de comunicação, com vistas a preservar sua integridade
física, moral e psicológica.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinala que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho
do acusado, relata que sua avô, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus tratos por parte do representado
(seu pai), “que a agride tanto verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço, “dando-lhe
empurrões e comida à força”, além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinala que, pela provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade dos
fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, “são as que melhor se apresentam no momento”.

Com informações do TJMA
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Agressor tem prisão preventiva decretada pela Justiça

 

Coutinho Martins de Freitas (84) em vídeos que circulam nas redes desde a noite desta quinta-feira (25).
Roberto foi capturado na Raposa, região metropolitana da capital, e encaminhado à sede da Secretaria de
Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), onde foi interrogado pela delegada Igliana Freitas. A juíza Oriana
Gomes, da 8ª Vara Criminal de São Luís, decretou a prisão preventiva de Roberto, que foi direcionado ao centro
de triagem em Pedrinhas. Roberto Elísio prestou depoimento à imprensa e autoridades nesta manhã. Na casa
da vítima, foram encontradas munições calibre 38 e os documentos de uma pistola, que não foi encontrada
pelos policiais. “Perguntamos ao autor do crime de onde viria as munições calibre 38. Segundo ele, seria de um
amigo”, disse o superintendente da Polícia Civil da capital, Armando Pacheco. Ainda foi encontrado no local um
VDR com imagens internas, que será analisado pela polícia.

De acordo com Roberto, os vídeos foram gravados no início do ano pela sua esposa. Ele afirma que a mulher já
tinha o alertado da necessidade de tratamentos. “Só que eu não busquei, fiquei por isso e aguardei o tempo
passar”. O autor do crime afirma que tem esquizofrenia e que a mãe foi diagnosticada ano passado com
Alzheimer. “O médico dela ainda mandou eu procurar um tratamento psicológico para lidar com a doença dela,
pois pessoas como ela tem picos diferente. Mas não procurei por desleixo meu. As pessoas estão me
condenando injustamente, eu também sou doente”. Perguntado por O Imparcial quando o diagnóstico foi feito e
por qual profissional, Roberto declarou que descobriu a doença há mais de três anos, mas nunca buscou
tratamento. “O médico não mora mais aqui, ele foi pra Fortaleza e não sei o nome dele”, disse. 
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Cemar realiza balcão de negociação de débitos
A ação é voltada para clientes residenciais e comerciais
A Companhia Energética do Maranhão – CEMAR em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão, através
do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão, está promovendo uma Sessão de
Conciliação, objetivando prestar esclarecimentos sobre os débitos dos clientes, bem como, apresentar proposta
para negociação, visando uma solução rápida e econômica de saldar esses débitos.

O local das negociações é o Shopping Rio Anil, ao lado das Lojas Riachuelo, e ocorre de segunda a sexta feira,
 onde a CEMAR vai apresentar proposta diferenciada com desconto de juro, multa e correção, visando à
celebração do acordo, de modo a alcançar o maior número possível de soluções.

 Os clientes deverão levar os seguintes documentos: uma conta de energia elétrica, documento de Identidade
com foto (original) e CPF.

 Agências de atendimento da Cemar abertas neste sábado (27) para negociação

A companhia também vai abrir as agências de atendimento neste sábado (27), no horário de 8 às 14h. A ação
vai oferecer as mesmas condições do feirão de negociação, com diversas condições especiais, como desconto de
juros, multa, correção e ainda possibilitar as melhores formas de pagamento. No feirão, também será possível
solicitar todos os serviços realizados pela concessionária, como troca de titularidade, ligação nova, religação,
entre outros. 

De acordo com a executiva da área de Relacionamento com o Cliente da Cemar, Francila Soares, a abertura das
agências no sábado, dia 27, é uma forma de tornar o atendimento mais flexível para que os clientes possam
regularizar situações pendentes.

A ação é voltada para clientes residenciais e comerciais, sendo os mecanismos fáceis e rápidos. Basta o
procurar uma das agências e verificar as melhores alternativas para pagamento de parcelas de acordo com as
possibilidades financeiras, ou simplesmente esclarecer dúvidas.

Agências em funcionamento neste sábado (27), de 8h às 14h:

SÃO LUÍS (COHAFUMA, ANJO DA GUARDA E COHAB)

BACABAL

BARRA DO CORDA

PEDREIRAS

PRESIDENTE DUTRA



SANTA INÊS

ZE DOCA

CAXIAS

CHAPADINHA

CODÓ

TIMON

SAO JOAO DOS PATOS

VIANA

PINHEIRO

SANTA LUZIA DO PARUA

PACO DO LUMIAR (MAIOBÃO)

ROSARIO

SANTA RITA

ACAILANDIA

BALSAS

GRAJAU

IMPERATRIZ
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Seminário discute adoção de medidas de combate à corrupção no Maranhão
O presidente do TJ MA, desembargador Cleones Cunha, reiterou o compromisso da magistratura no combate a
corrupção
Magistrados, procuradores, promotores, representantes do sistema da Justiça e a sociedade civil estão reunidos
no auditório do Fórum de São Luís, até sexta-feira (26), na segunda edição do seminário de Improbidade
Administrativa e Crimes contra a Administração Pública, para discutir a adoção de medidas de combate à
corrupção no Estado. A atividade faz parte do Movimento Maranhão contra a Corrupção.

Na palestra inicial, na noite de quarta-feira (24), o jurista Luís Flávio Gomes expôs o tema “Lava Jato, Estado de
Direito e Futuro do Brasil”, analisando escândalos na política nacional e aspectos da maior operação que
investiga corrupção e lavagem de dinheiro no país. Ele alertou sobre a responsabilidade de todos os brasileiros
no combate à impunidade e à eleição de lideranças corruptas. “O Brasil precisa ser passado a limpo. As
instituições têm que funcionar para que a mudança aconteça”, opinou.

Gomes, que é criador do movimento “Quero um Brasil Ético” e membro da comissão de reforma do código penal,
sugeriu uma ação protetiva nacional, que funcione como força interinstitucional para apurar crimes cometidos
por líderes políticos corruptos.

Na manhã desta quinta-feira (25), o presidente do Tribunal de Contas do Maranhão, José Ribamar Caldas
Furtado, expõe a temática do controle judicial das decisões de tribunais de contas. Em seguida, o
procurador-geral do Ministério Público de Contas do Maranhão, Jairo Cavalcanti Vieira falará sobre o combate à
corrupção através de medidas não judiciais.

À tarde, procurador-chefe da Procuradoria da República no Piauí, Marco Aurélio Alves Adão, fala sobre
recuperação de dinheiro e bens extraviados.

O tema “Mãos Limpas 25 anos depois e o futuro da Lava Jato" será apresentado pela advogada e doutora em
Direito Europeu (Universidade de Roma), Patrícia da Rosa.

No último dia do evento (26), estão programadas as exposições “Combate à Corrupção: Histórico, prática e
perspectivas”, com Marcelo Santana Farias, juiz titular da 1ª Vara da comarca de Lago da Pedra e 74ª Zona
Eleitoral, especialista em Direito do Estado; “A atuação da Policia Civil no enfrentamento à lavagem de
dinheiro”, com Gabriel Carvalho e Neves, delegado e coordenador do laboratório de tecnologia contra a
lavagem de dinheiro da Polícia Civil do Maranhão.

O seminário será finalizado com a temáticas “Colaboração Premiada”, que terá como palestrante Américo Bedê
Júnior, doutor em direito e juiz federal titular criminal (ES). Logo após, será feita a aprovação de enunciados.

MUTIRÃO - Um mutirão de julgamento de ações de improbidade administrativa e crimes contra administração
pública está sendo organizado em mais de 80 comarcas do Estado e deverá julgar cerca de 400 ações, no
período de 29 de maio a 09 de junho.

A Pretensão é ultrapassar a marca atingida na primeira força-tarefa, realizada em 2016, que registrou 87



audiências, 216 sentenças prolatadas e 181 decisões interlocutórias, com a movimentação de 1.500 processos.

O evento recebe apoio do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - através da Escola Superior da Magistratura
do Maranhão (Esmam), Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), Associação dos Magistrados do MARANHÃO
(AMMA), Procuradoria Geral da Justiça (PGJ), Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão
(AMPEM), Escola Superior do Ministério Público e Ministério Público de Contas.
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Órgãos competentes se posicionam sobre caso de maus-tratos
contra idosa

 

Nesta sexta-feira (26), após divulgação de um vídeo de maus-tratos a uma idosa de 80 anos, autoridades
competentes como a Delegacia de Proteção ao Idoso e a Comissão de Defesa do Idoso da OAB do Maranhão
tomaram medidas protetivas e preventivas sobre o caso.

A juíza Oriana Gomes, que atende representação da Delegacia de Proteção ao Idoso, determinou o afastamento
de Roberto Elísio Coutinho de Freitas, filho da idosa, do lar, mantendo distância da idosa de no mínimo 1.000
metros. A decisão também proíbe aproximação e comunicação, por qualquer meio de comunicação, de Roberto
Freitas com outras pessoas que moram com a idosa.

Em sua decisão de mandar prender o representado, a juíza Oriana Gomes assinalou que a medida, apesar de
extrema, se faz necessária “para que a idosa volte a ter sua tranquilidade restaurada”, e também para que ele
não venha a dificultar as diligências, com vistas a esclarecer os fatos delituosos.

No Termo de Declaração anexado ao Inquérito, o neto da idosa, Roberto Elízio Coutinho de Freitas Filho, filho
de Roberto Freitas, relata que sua avó, portadora de Alzheimer, vem sofrendo maus -tratos por parte do
representado (seu pai), “que a agride tanto verbalmente como fisicamente”, puxando a vítima pelo braço,
“dando-lhe empurrões e comida à força”, além de ameaçá-la de internação.

A magistrada assinalou que através das provas produzidas pela autoridade policial e considerando a gravidade
dos fatos descritos, ficou convencida de que o deferimento das medidas de afastamento do lar, domicílio ou
local de convivência e de proibição de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas por qualquer
meio de comunicação, “são as que melhor se apresentam no momento”.

A presidente da Comissão de Defesa do Idoso da OAB-MA, Bruna Feitosa, afirmou que o órgão estará
trabalhando para que todos os direitos dos idosos, tantos físicos quanto morais, não sejam violentados. E que a
comissão estará tratando o caso de maneira jurídica e institucional.


