
CLIPPING INTERNET 

28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 



I N D Í C E

1 AMMA - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS

1.1 BLOG GILBERTO LEDA.......................................................... 1

2 AÇÕES TJMA

2.1 SITE O PROGRESSO............................................................ 2

3 CASAMENTO COMUNITÁRIO

3.1 SITE O PROGRESSO............................................................ 3

4 CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

4.1 BLOG DO CLODOALDO CORRÊA.................................................... 4

4.2 IMIRANTE.COM................................................................ 5

4.3 O IMPARCIAL ONLINE.......................................................... 6

4.4 SINAL VERDE DE CAXIAS....................................................... 7

4.5 SITE MARANHÃO HOJE.......................................................... 8

4.6 SITE O MARANHENSE........................................................... 9

4.7 SITE SUA CIDADE............................................................. 10

4.8 SITE TV GUARÁ.COM........................................................... 11 12

5 COMARCAS

5.1 BLOG ABIMAEL COSTA.......................................................... 13

5.2 BLOG AGÊNCIA BALUARTE....................................................... 14

5.3 IMIRANTE.COM................................................................ 15

5.4 O IMPARCIAL ONLINE.......................................................... 16 17

5.5 SITE JORNAL PEQUENO......................................................... 18

6 DECISÕES

6.1 BLOG DALVANA MENDES......................................................... 19

6.2 BLOG IDALGO LACERDA......................................................... 20

6.3 BLOG ISAÍAS ROCHA........................................................... 21

6.4 IMIRANTE.COM................................................................ 22

6.5 SITE JORNAL PEQUENO......................................................... 23 24

7 JUIZADOS ESPECIAIS

7.1 SITE TV GUARÁ.COM........................................................... 25

8 JUÍZES

8.1 BLOG DO NETO FERREIRA ...................................................... 26

8.2 BLOG LUÍS CARDOSO........................................................... 27

8.3 BLOG MARCELO VIEIRA......................................................... 28

9 SINDJUS

9.1 SINDJUS..................................................................... 29

10 VARA CRIMINAL

10.1 BLOG LUÍS CARDOSO.......................................................... 30

10.2 IMIRANTE.COM............................................................... 31 32 33

10.3 SITE IDIFUSORA............................................................. 34

10.4 SITE SUA CIDADE............................................................ 35

11 VARA DA FAZENDA PÚBLICA

11.1 BLOG ATUAL 7............................................................... 36

11.2 BLOG DANIEL MATOS.......................................................... 37

11.3 BLOG DO MINARD............................................................. 38

11.4 BLOG DO NETO FERREIRA ..................................................... 39

11.5 BLOG LUÍS PABLO............................................................ 40

11.6 BLOG MARCELO VIEIRA........................................................ 41

11.7 BLOG MARCO DEÇA............................................................ 42



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
28/11/2016 - BLOG ABIMAEL COSTA 
POSITIVA
Acusado de matar um homem em 2011 Jujubinha vai a júri popular em Miranda do Norte

Pag.: 1

Esta marcada para a próxima quarta-feira (30), sessão do Tribunal do Júri na Câmara Municipal de Miranda
do Norte. O julgamento será presidido pela juíza Mirella Cézar Freitas, titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim.

Quem vai sentar no banco dos réus é Carlos Henrique Ferreira de Lima. De acordo com a denúncia, ele teria
matado em março de 2011 Benedito Bezerra, com golpe de faca. O crime ocorreu na Rua da Estrela, em
Miranda do Norte, e teria acontecido por causa de meia carteira de cigarro. A vítima, dona de
estabelecimento, teria se negado a vender fiado a meia carteira de cigarro, o que gerou uma discussão.

O denunciado, conhecido como Jujubinha, estava embriagado e na hora da confusão teria pego uma faca
tipo peixeira que estava em cima de uma mesa e aplicado um golpe de faca no pescoço de Benedito. Carlos
Henrique confessou a autoria do crime
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CAEMA e Município são condenados a regularizar fornecimento de
água em Joselândia

O prazo é de 15 dias para restabelecimento regular e contínuo abastecimento de
água na cidade.

Uma decisão assinada pelo juiz Bernardo de Melo Freire determina que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) e
ao Município de Joselândia, solidariamente, que procedam, no prazo de 15 dias, ao restabelecimento regular e contínuo abastecimento de
água na cidade, em especial às localidades Bairro São Francisco e nos povoados São Joaquim e São José das Flores. Destaca a decisão
liminar que os requeridos, caso necessário, procedam ao abastecimento através de caminhões-pipa, divulgando na localidade os dias e a
forma que vai fazê-lo, comprovando o cumprimento da referida decisão.

Caso haja recusa em cumprir o determinado pela Justiça a multa diária fixada é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), direcionada ao diretor da
CAEMA e ao Prefeito de Joselândia, limitada, até ulterior deliberação judicial, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Esse valor
será revertido em benefício do Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos do art. 536, § 1° e 537, do Código de Processo Civil, e art.
84, § 4° do Código de Defesa do Consumidor.
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A juíza Luzia Madeiro Neponucena, que cuida da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, determinou a
realização de perícia no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de São Luís (SIAT), com vistas a
comprovar eventuais falhas de segurança e controle em sua operação durante a gestão do ex-prefeito João
Castelo (PSDB), atualmente deputado federal. A informação foi divulgada nesta segunda-feira 28, pelo Núcleo
de Comunicação do Fórum de São Luís.

A decisão resulta da Ação de Produção Antecipada de Prova do Ministério Público do Estado do Maranhão,
formulada com base no Inquérito Civil nº 01/2016, da Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária,
que apurou suposta fraude na expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais, da Secretaria da Fazenda do
Município de São Luís (SEMFAZ).

Em face da complexidade da auditoria requerida, que envolve várias áreas de conhecimento técnico, a
magistrada nomeou dois peritos para a realização do trabalho. Eles terão o prazo de 30 dias para apresentar o
laudo pericial, respondendo as seguintes questões: se houve efetivamente fraude no SIAT, no período de 2009 a
2012, e quais as falhas detectadas no referido sistema; quem eram as pessoas que operavam o sistema e se elas
possuíam algum tipo de senha para tal; se houve prejuízos ocasionados ao SIAT e, em caso positivo, em que
circunstâncias.

O MP-MA assinala, com base no inquérito civil, que foram constatadas inúmeras falhas de segurança no SIAT
do Município de São Luís, entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em débitos
tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal, sem que o sistema identificasse o funcionário
responsável pela operação.

Os fatos denunciados ocorreram no período de 2009 a 2012 e constam nos autos dos inquéritos civis nºs
042/2014 e 003/2015, iniciados na 30ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, e depois encaminhados à Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que
instaurou o Inquérito Civil 01/2016.

A peça inicial esclarece que até o ano de 2014, a empresa que operava e gerenciava o SIAT/São Luís era a
DSF-Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda, com sede em São Paulo, tendo sido substituída pela empresa
CTA-Centro de Tecnologia Avançada Ltda, sediada no Maranhão, e que tem como sócios Jorge Arturo Reque
Júnior, Euda Maria Lacerda e Akio Valente Wakiyama, "todos denunciados junto com Raimundo José Rodrigues
do Nascimento, atual secretário municipal da Fazenda de São Luís, por organização criminosa, que atuava (...)
no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão (SEFAZ), tendo inclusive instalado um "filtro" no
Sistema de Arrecadação (do Estado) para mascarar desvios de verbas do fisco estadual no montante de R$



307,1 milhões", descreve a denúncia.

De acordo com o Inquérito Civil 042/2016, foram sugeridas auditorias no Sistema de Arrecadação do Município,
contratação de empresa especializada e investimentos em segurança no sistema, porém "mesmo após várias
manifestações ministeriais (...) requerendo informações da Secretaria Municipal de Fazenda sobre as
providências (...), a referida secretaria nunca encaminhara informações satisfatórias e conclusivas".
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O prefeito de Santa Rita, Antônio Cândido Santos Ribeiro, o TIm (PRB), pode se tornar inelegível na próxima
segunda-feira (28), quando os desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão (TJ-MA), se reúnem para julgar a Ação Civil Pública (ACP) movido pelo Ministério Público por ato
de improbidade administrativa.

A promotora Karine Pereira, da Promotoria de Justiça de Santa Rita, acusa o gestor de contratar empresa de
parentes em licitação. Na ação, ela requer dentre outras coisas, aperda do cargo e a indisponibilidade de até R$
518.023,28 em bens do prefeito.

No pedido, a promotora relata que houve direcionamento na concorrência pública n.º 032/2013, que contratou
a empresa Corban Empreendimentos Ltda. para a executar a pavimentação de pelo menos seis ruas da cidade,
no ano de 2013.

Também foi pedida indisponibilidade de bens, no mesmo valor, do filho do prefeito, Edney Araújo Ribeiro, da
sogra, Maria dos Remédios Barbosa Martins, e da cunhada, Michelle Nazaré Barbosa Martins. Os três são
proprietários da Corban Empreendimentos Ltda.

Assim como o prefeito, a presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município (CPL), Josivânia Serra,
também teve solicitada a perda do cargo e a indisponibilidade de bens. A promotora requer ainda a condenação
de todos os réus à suspensão de direitos políticos, ao ressarcimento integral do valor recebido pela licitação e à
proibição de contratar com o Poder Público.

Licitação direcionada   
Segundo o Ministério Público, foram encontradas divergências nas datas dos avisos de licitação publicadas no
Diário Oficial do Estado (DOE) e no Diário Oficial da União (DOU). Os comunicados não teriam sido publicados
em um jornal de grande circulação.

Outra constatação foi de que a sogra do prefeito nunca trabalhou na Corban e só assinava documentos.
Somente a cunhada Michele e um funcionário identificado como Lupércio exerciam funções na empresa.

A ata da sessão pública revela ainda que a Corban foi a única empresa a participar da licitação. Há o relato de
participação da Costa Martins e Cia Ltda-ME, mas a empreiteira pertence a Valdiney Martins Araújo



(ex-secretário de Administração e cunhado do prefeito) e teria somente adquirido a documentação do edital.

Também foi verificada a ausência de documentos de habilitação da Corban para participar do processo
licitatório, como a comprovação da capacidade técnico-profissional e operacional e o balanço patrimonial da
empresa.

Caso o tribunal venha condenar o prefeito, ele terá 15 dias para apresentar recurso ao STJ (Superior Tribunal
de Justiça). Caso não o faça, ou o STJ não aceite o recurso, terá de deixar o cargo e ressarcir os cofres públicos
com os valores supostamente desviados. Se o STJ aceitar, o prefeito deixar o cargo ano que vem, e poderá
passar um bom tempo sob análise da Justiça.
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Perícia judicial investigará possíveis falhas de segurança e controle
no sistema de arrecadação tributária da Prefetura de São Luís

A juíza titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Luzia Madeiro Neponucena, determinou a realização
de perícia no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de São Luís (SIAT), com vistas a comprovar
eventuais falhas de segurança e controle em sua operação. A decisão resulta da Ação de Produção Antecipada
de Prova do Ministério Público do Estado do Maranhão, formulada com base no Inquérito Civil nº 01/2016, da
Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que apurou suposta fraude na expedição de Certidão
Negativa de Débitos Fiscais, da Secretaria da Fazenda do Município de São Luís (SEMFAZ).

Em face da complexidade da auditoria requerida, que envolve várias áreas de conhecimento técnico, a juíza
Luzia Madeiro Neponucena nomeou dois peritos para a realização do trabalho. Eles terão o prazo de 30 dias
para apresentar o laudo pericial, respondendo as seguintes questões: se houve efetivamente fraude no SIAT, no
período de 2009 a 2012, e quais as falhas detectadas no referido sistema; quem eram as pessoas que operavam
o sistema e se elas possuíam algum tipo de senha para tal; se houve prejuízos ocasionados ao SIAT e, em caso
positivo, em que circunstâncias.

O Ministério Público assinala, com base no inquérito civil, que foram constatadas inúmeras falhas de segurança
no SIAT do Município de São Luís, entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em
débitos tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal, sem que o sistema identificasse o
funcionário responsável pela operação.

Os fatos denunciados ocorreram no período de 2009 a 2012 e constam nos autos dos inquéritos civis nºs
042/2014 e 003/2015, iniciados na 30ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, e depois encaminhados à Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que
instaurou o Inquérito Civil 01/2016.

A peça inicial esclarece que até o ano de 2014, a empresa que operava e gerenciava o SIAT/São Luís era a
DSF-Desenvolvimento de Sistemas Fiscais LTDA, com sede em São Paulo, tendo sido substituída pela empresa
CTA-Centro de Tecnologia Avançada LTDA, sediada no Maranhão, e que tem como sócios Jorge Arturo Reque
Júnior, Euda Maria Lacerda e Akio Valente Wakiyama, "todos denunciados junto com Raimundo José Rodrigues
do Nascimento, atual secretário municipal da Fazenda de São Luís, por organização criminosa, que atuava (...)
no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA), tendo inclusive instalado um "filtro"
no Sistema de Arrecadação (do Estado) para mascarar desvios de verbas do fisco estadual no montante de R$
307,1 milhões", descreve a denúncia.



De acordo com o Inquérito Civil 042/2016, foram sugeridas auditorias no Sistema de Arrecadação do Município,
contratação de empresa especializada e investimentos em segurança no sistema, porém "mesmo após várias
manifestações ministeriais (...) requerendo informações da Secretaria Municipal de Fazenda sobre as
providências (...), a referida secretaria nunca encaminhara informações satisfatórias e conclusivas".

Fonte: Núcleo de Comunicação do Fórum de São Luís

O post Justiça determina perícia na Secretaria Municipal de Fazenda apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/11/28/justica-determina-pericia-na-secretaria-municipal-de-fazenda/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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O evento foi aberto nesta segunda-feira no Espaço
Renascença

A partir desta segunda-feira (28) até a próxima sexta-feira (2), acontece no Espaço Renascença (Rua Anapurus,
18, Jardim Renascença), o 3º Balcão de Renegociação de Dívidas, onde consumidores poderão negociar suas
dívidas com 25 empresas parceiras, com benefícios que chegam a até 90% em juros e multas.

O Balcão foi aberto na manhã desta segunda (28), pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargador Cleones Cunha, o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José
Luiz Almeida, e o coordenador das ações de Conciliação do Núcleo no Estado, juiz Alexandre Abreu.

O evento faz parte do projeto "Consumidor Adimplente - Cidadão com plenos Direitos", que tem como objetivo
estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande volume de créditos não pagos, para que
estas apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus clientes, com imediata retirada de
eventual restrição da dívida negociada.

Esta é a terceira edição do evento em São Luís, que já ocorreu também nas cidades de Imperatriz e Santa Inês,
totalizando mais de nove mil atendimentos, representando R$ 26 milhões de dívidas negociadas e R$ 16 milhões
em acordos.

O atendimento será feito das 8h às 12h e das 14h às 18h, alguns sem intervalo e sem a necessidade de
agendamento. Participam desta edição do Balcão de Renegociação a Secretaria Estadual da Fazenda; PROCON;
Câmara de Dirigentes Lojistas; Banco do Brasil; Caixa; Bradesco; Banco Itaú; Credishop; Cemar; Caema; NET;
Claro; Embratel; UniCeuma; Ótica Diniz; A Renovar; Distribuidora Nascente; Distribuidora Litoral; Alvorada
Motos; Franere e mais cinco empresas que estão sendo representadas pela Câmara de Mediação e Arbitragem
Empresarial do Maranhão (CBMAE).

O cliente Luiz André Silva possuía uma dívida de R$ 49 mil com o Banco do Brasil, oriunda de empréstimos e
operações financeiras. Com a renegociação, a dívida foi reduzida a R$ 36 mil e parcelada em 60 vezes sem juros.
"Desta forma, ganham os dois lados, porque o Banco receberá seu dinheiro e eu poderei retomar o meu crédito
na praça", avaliou.

CONCILIAÇÃO – O desembargador Cleones Cunha ressaltou que o brasileiro possui a cultura de desejar quitar
suas dívidas, apesar da crise econômica que o país enfrenta. "Quando reunimos a participação do Judiciário,
empresas e cidadãos buscando a conciliação é um sinal de que vamos vencer essa crise", assinalou.
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Secretaria Municipal de Fazenda de SLZ

A juíza titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Luzia Madeiro Neponucena, determinou a realização
de perícia no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de São Luís (SIAT), com vistas a comprovar
eventuais falhas de segurança e controle em sua operação.

A decisão resulta da Ação de Produção Antecipada de Prova do Ministério Público do Estado do Maranhão,
formulada com base no Inquérito Civil nº 01/2016, da Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária,
que apurou suposta fraude na expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais, da Secretaria da Fazenda do
Município de São Luís (SEMFAZ).

Em face da complexidade da auditoria requerida, que envolve várias áreas de conhecimento técnico, a juíza
Luzia Madeiro Neponucena nomeou dois peritos para a realização do trabalho. Eles terão o prazo de 30 dias
para apresentar o laudo pericial, respondendo as seguintes questões: se houve efetivamente fraude no SIAT, no
período de 2009 a 2012, e quais as falhas detectadas no referido sistema; quem eram as pessoas que operavam
o sistema e se elas possuíam algum tipo de senha para tal; se houve prejuízos ocasionados ao SIAT e, em caso
positivo, em que circunstâncias.

O Ministério Público assinala, com base no inquérito civil, que foram constatadas inúmeras falhas de segurança
no SIAT do Município de São Luís, entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em
débitos tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal, sem que o sistema identificasse o
funcionário responsável pela operação.

Os fatos denunciados ocorreram no período de 2009 a 2012 e constam nos autos dos inquéritos civis nºs
042/2014 e 003/2015, iniciados na 30ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, e depois encaminhados à Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que
instaurou o Inquérito Civil 01/2016.

A peça inicial esclarece que até o ano de 2014, a empresa que operava e gerenciava o SIAT/São Luís era a
DSF-Desenvolvimento de Sistemas Fiscais LTDA, com sede em São Paulo, tendo sido substituída pela empresa
CTA-Centro de Tecnologia Avançada LTDA, sediada no Maranhão, e que tem como sócios Jorge Arturo Reque
Júnior, Euda Maria Lacerda e Akio Valente Wakiyama, "todos denunciados junto com Raimundo José Rodrigues
do Nascimento, atual secretário municipal da Fazenda de São Luís, por organização criminosa, que atuava (...)



no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA), tendo inclusive instalado um "filtro"
no Sistema de Arrecadação (do Estado) para mascarar desvios de verbas do fisco estadual no montante de R$
307,1 milhões", descreve a denúncia.

De acordo com o Inquérito Civil 042/2016, foram sugeridas auditorias no Sistema de Arrecadação do Município,
contratação de empresa especializada e investimentos em segurança no sistema, porém "mesmo após várias
manifestações ministeriais (...) requerendo informações da Secretaria Municipal de Fazenda sobre as
providências (...), a referida secretaria nunca encaminhara informações satisfatórias e conclusivas".

O post Justiça determina perícia no Sistema de Arrecadação Tributária de São Luís apareceu primeiro em Blog
do Minard.

http://minard.com.br/2016/11/justica-determina-pericia-no-sistema-de-arrecadacao-tributaria-de-sao-luis/
http://minard.com.br
http://minard.com.br
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O juiz Haderson Rezende, titular Comarca de Santo Antonio dos Lopes, deu um prazo de 72 horas para a
prefeitura de Capinzal do Norte restabelecer o transporte escolar na área rural do município. A decisão do
magistrado foi assinada nesta sexta-feira (25), após Ação Civil Pública instaurada pelo Ministério Público. De
acordo com o MP, desde o início de outubro as crianças da área rural estão sem o transporte escolar. Caso não
cumpra a decisão do juiz, o prefeito Roberval Campelo pode ser multado em até R$ 500 mil.

Na decisão, obtida pelo Blog do Neto Ferreira, o juiz Haderson Rezende diz que "a suspensão ou redução do
fornecimento de transporte escolar dos alunos da rede municipal ocasiona em considerável dano aos estudantes,
que sem possibilidade de locomoção estarão impedidos de frequentar as aulas, o que por si só gera prejuízo
incalculável. Porque, além de comprometer o rendimento e aproveitamento do ano letivo, poderá redundar em
reprovação por faltas".

O juiz ainda exige o fornecimento de transporte necessário e suficiente para a condução de todos os alunos
matriculados na rede municipal de ensino, e que o município reponha as aulas perdidas por causa da
interrupção do transporte escolar. A multa diária para o descumprimento da decisão é de R$ 500 para cada
transporte anteriormente realizado e que deixou de ser efetuado, podendo chegar até R$ 500 mil. A pedido do
MP, o juiz decidiu que a multa deverá ser paga pelo prefeito Roberval Campelo da Silva. A multa deve ser
revertida em favor do Fundo Municipal da  Criança e do Adolescente do município. Veja no documento
abaixo.
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A juíza titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Luzia Madeiro Neponucena, determinou a realização
de perícia no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de São Luís (SIAT) da Secretaria Municipal da
Fazenda (SEMFAZ), com vistas a comprovar eventuais falhas de segurança e controle em sua operação durante
a gestão do ex-prefeito de São Luís, João Castelo.

A decisão resulta da Ação de Produção Antecipada de Prova do Ministério Público do Estado do Maranhão,
formulada com base no Inquérito Civil nº 01/2016, da Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária,
que apurou suposta fraude na expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais, da SEMFAZ.

Em face da complexidade da auditoria requerida, que envolve várias áreas de conhecimento técnico, a juíza
Luzia Madeiro Neponucena nomeou dois peritos para a realização do trabalho. Eles terão o prazo de 30 dias
para apresentar o laudo pericial, respondendo as seguintes questões: se houve efetivamente fraude no SIAT, no
período de 2009 a 2012, e quais as falhas detectadas no referido sistema; quem eram as pessoas que operavam
o sistema e se elas possuíam algum tipo de senha para tal; se houve prejuízos ocasionados ao SIAT e, em caso
positivo, em que circunstâncias.

O Ministério Público assinala, com base no inquérito civil, que foram constatadas inúmeras falhas de segurança
no SIAT do Município de São Luís, entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em
débitos tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal, sem que o sistema identificasse o
funcionário responsável pela operação.

Os fatos denunciados ocorreram no período de 2009 a 2012 e constam nos autos dos inquéritos civis nºs
042/2014 e 003/2015, iniciados na 30ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, e depois encaminhados à Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que
instaurou o Inquérito Civil 01/2016.

A peça inicial esclarece que até o ano de 2014, a empresa que operava e gerenciava o SIAT/São Luís era a
DSF-Desenvolvimento de Sistemas Fiscais LTDA, com sede em São Paulo, tendo sido substituída pela empresa
CTA-Centro de Tecnologia Avançada LTDA, sediada no Maranhão, e que tem como sócios Jorge Arturo Reque
Júnior, Euda Maria Lacerda e Akio Valente Wakiyama, "todos denunciados junto com Raimundo José Rodrigues
do Nascimento, atual secretário municipal da Fazenda de São Luís, por organização criminosa, que atuava (...)
no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA), tendo inclusive instalado um "filtro"
no Sistema de Arrecadação (do Estado) para mascarar desvios de verbas do fisco estadual no montante de R$



307,1 milhões", descreve a denúncia.

De acordo com o Inquérito Civil 042/2016, foram sugeridas auditorias no Sistema de Arrecadação do Município,
contratação de empresa especializada e investimentos em segurança no sistema, porém "mesmo após várias
manifestações ministeriais (...) requerendo informações da Secretaria Municipal de Fazenda sobre as
providências (...), a referida secretaria nunca encaminhara informações satisfatórias e conclusivas".
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A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) anunciou hoje (28), por meio de nota, que os juízes
maranhenses vão aderir a um movimento nacional e paralisar as atividades no estado na quinta-feira (1º).

O ato é uma forma de protesto contra a possibilidade de aprovação, pela Câmara, de propostas que anistiem os
crimes de caixa 2 e que estabeleçam a possibilidade de juízes e membros do Ministério Público responderem
por crime de responsabilidade.

O relator do projeto que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção, deputado Onyx Lorenzoni
(DEM-RS), retirou do seu parecer esta segunda possibilidade, mas, segundo os magistrados, ela ainda pode ser
incluída no texto por meio de emenda em plenário.

Para João Ricardo Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), "a situação é
extremamente grave".

"Medidas como a anistia ao caixa 2 e a criminalização de juízes e procuradores, que poderão ser incluídas no
parecer por meio de emenda de plenário, que jamais teremos conhecimento antes da votação, pretendem
absolver todos aqueles que sugaram o País e criminalizar os agentes públicos que têm a função constitucional
de reprimir e punir os crimes de corrupção", destacou.

Uma coletiva na sede da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) está marcada para quarta-feira
(30), às 11h, quando serão dados detalhes do movimento.
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 "JOSÉ SARNEY, O CIDADÃO DO MUNDO"

  

 Por IDALGO LACERDA - Com jeitos e trejeitos hitlerianos. com voz
postada e alternada, atos e atitudes iguais ao do então tirano nazista
alemão, Adolf Hitler. Assim, o Governador Flávio Dino (PCdoB) faz questão
de associar e passar tal imagem horrenda do pior e mais brutal 'Homem'
que a história da humanidade já conheceu durante o século XX e que suas
maldades e atrocidades jamais a população mundial esquecerá tão
facilmente..
 

Flávio Dino teve todas as oportunidades e caces de fazer um grande
governo para o povo maranhense. No entanto, deixou-se dominar pelo
ódio, pelo ranço e pela vingança ao desencadear uma política sórdida com
requisitos de criminalização e de perseguição contra todas aquelas
pessoas que são conhecidas como aliadas do Ex-Presideente José Sarney. 
 

É lastimável essa índole insana e doentia que se encaixa perfeitamente no
perfil e na biografia do homem Flávio Dino.  Que ficará registrada nos
anais da história e nas páginas negras do Estado do Maranhão.
Igualmente, a história do ditador Adolf Hitler que até as novas gerações já
têm conhecimento de suas ações covardes  e insanas.
 

Aqui vale ressaltar que, se comparados aos outros déspotas e absolutistas
que estão registrados na história universal, ou seja, tanto na Bíblia quanto
na promoção das grandes guares entre povos. Nenhum reinado, império
aflorou, mas não resistiu e sucumbiu diante dos desígnios de DEUS.  E
que depois pastou a pastar à procura de gramíneas como uma besta nas
pradarias da Babilônia, desconhecendo-se portanto, o mais poderoso
imperador daquela nação, o rei Nabucodonosor. esse mesmo imperador
que um dia conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém. Conforme,



muitos relatos sobre os seus feitos estão na Bíblia. chegou a governar
cerca de 40 anos, inclusive poderia ter governado muito mais. Apesar de
suas conquistas importantes, fez de seus prisioneiros seus vassalos e,
depois os entronizava como seus verdadeiros reis e aliados. Porém, em
pouco tempo esses supostos aliados se rebelavam contra o rei
Nabucdonosor, que era um homem muito violento e tirania extremada. 
Daí em diante entrou em total decadência um dos reinados mais poderoso
que já existiu na face da Terra.
 

O então Presidente José Sarney dedicou para governar durante os 65 anos
à vida pública,  sem impor a égide do terror e do pânico e, nem tampouco
embrenhar-se pelos caminhos da perseguição política até mesmo contra os
mais ferrenhos dos inimigos. Deixando assim, uma marca patenteada de
como se deve exercer a liturgia do poder. em prol dos seus adversários
nos piores momentos controversos à vontade alheia.
 
 

O político e estadista José Sarney já deixou registrado o seu legado na
história do Maranhão, do Brasil e do Mundo. Não precisou ser tirano e
sempre buscou ser afável ao falar perante seus opositores. Podemos
concluir  que a História Universal, um dia poderá conferir-lhe o título mais
nobre e importante que há e que qualquer cidadão almeja um dia aferir:
"José Sarney, o cidadão do Mundo".
 

Leia abaixo o texto escrito por José Sarney sobre uma avliação política de
Flávio Dino.
 
  

Publicado em 26 de novembro de 2016 por gilbertoleda 
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O prefeito de Santa Rita, Antônio Cândido Santos Ribeiro, o TIm (PRB), pode se tornar inelegível na próxima
segunda-feira (28), quando os desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão (TJ-MA), se reúnem para julgar a Ação Civil Pública (ACP) movido pelo Ministério Público por ato
de improbidade administrativa.

A promotora Karine Pereira, da Promotoria de Justiça de Santa Rita, acusa o gestor de contratar empresa de
parentes em licitação. Na ação, ela requer dentre outras coisas, aperda do cargo e a indisponibilidade de até R$
518.023,28 em bens do prefeito.

No pedido, a promotora relata que houve direcionamento na concorrência pública n.º 032/2013, que contratou
a empresa Corban Empreendimentos Ltda. para a executar a pavimentação de pelo menos seis ruas da cidade,
no ano de 2013.

Também foi pedida indisponibilidade de bens, no mesmo valor, do filho do prefeito, Edney Araújo Ribeiro, da
sogra, Maria dos Remédios Barbosa Martins, e da cunhada, Michelle Nazaré Barbosa Martins. Os três são
proprietários da Corban Empreendimentos Ltda.

Assim como o prefeito, a presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município (CPL), Josivânia Serra,
também teve solicitada a perda do cargo e a indisponibilidade de bens. A promotora requer ainda a condenação
de todos os réus à suspensão de direitos políticos, ao ressarcimento integral do valor recebido pela licitação e à
proibição de contratar com o Poder Público.

Licitação direcionada   
Segundo o Ministério Público, foram encontradas divergências nas datas dos avisos de licitação publicadas no
Diário Oficial do Estado (DOE) e no Diário Oficial da União (DOU). Os comunicados não teriam sido publicados
em um jornal de grande circulação.

Outra constatação foi de que a sogra do prefeito nunca trabalhou na Corban e só assinava documentos.
Somente a cunhada Michele e um funcionário identificado como Lupércio exerciam funções na empresa.

A ata da sessão pública revela ainda que a Corban foi a única empresa a participar da licitação. Há o relato de
participação da Costa Martins e Cia Ltda-ME, mas a empreiteira pertence a Valdiney Martins Araújo
(ex-secretário de Administração e cunhado do prefeito) e teria somente adquirido a documentação do edital.



Também foi verificada a ausência de documentos de habilitação da Corban para participar do processo
licitatório, como a comprovação da capacidade técnico-profissional e operacional e o balanço patrimonial da
empresa.

Caso o tribunal venha condenar o prefeito, ele terá 15 dias para apresentar recurso ao STJ (Superior Tribunal
de Justiça). Caso não o faça, ou o STJ não aceite o recurso, terá de deixar o cargo e ressarcir os cofres públicos
com os valores supostamente desviados. Se o STJ aceitar, o prefeito deixar o cargo ano que vem, e poderá
passar um bom tempo sob análise da Justiça.
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Uma decisão assinada pelo juiz Bernardo de Melo Freire determina que a Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA) e ao Município de Joselândia, solidariamente, que procedam, no prazo de 15 dias, ao
restabelecimento regular e contínuo abastecimento de água na cidade, em especial às localidades Bairro São
Francisco e nos povoados São Joaquim e São José das Flores.

Destaca a decisão liminar que os requeridos, caso necessário, procedam ao abastecimento através de
caminhões-pipa, divulgando na localidade os dias e a forma que vai fazê-lo, comprovando o cumprimento da
referida decisão.

Caso haja recusa em cumprir o determinado pela Justiça a multa diária fixada é de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
direcionada ao diretor da CAEMA e ao Prefeito de Joselândia, limitada, até ulterior deliberação judicial, a R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Esse valor será revertido em benefício do Fundo Estadual de Direitos
Difusos, nos termos do art. 536, § 1° e 537, do Código de Processo Civil, e art. 84, § 4° do Código de Defesa do
Consumidor.

A decisão judicial determina, também, que a CAEMA e o Município apresentem, no prazo de 60 dias, um
detalhado e completo diagnóstico da situação hídrica de Joselândia, bem como um plano de regularização do
fornecimento de água e esgoto em toda a cidade, com cronogramas e datas já determinadas. A multa diária
pessoal em caso de descumprimento dessas determinações é de R$ 1.000,00 (mil reais), direcionada ao diretor
da companhia e ao prefeito, sendo limitada a até R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser revertido em
benefício do Fundo Estadual de Direitos Difusos.

"Com efeito, a falta de abastecimento de água gera uma série de consequências nefastas, pois inviabiliza a
realização de tarefas diárias em residências, estabelecimentos comerciais, e no Hospital Municipal (ingestão
humana de semoventes, banho, descargas, cozimento de alimentos, lavagem de pátio). O que se percebe é um
jogo de empurra-empurra, no qual o Município culpa a CAEMA que, por sua vez, culpa o Município pela
debilidade dos poços", ressalta o magistrado na decisão judicial.

E continua: "A CAEMA, na condição de concessionária de serviço público, deve observar o princípio
constitucional da eficiência e possui responsabilidade civil objetiva por eventuais danos causados a terceiros. O
que se verifica é um abastecimento irregular e precário há quase um ano", relata o magistrado na decisão".

Os requeridos, querendo, devem apresentar após a citação uma resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de incidir a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, cientificando do prazo em dobro a que
tem direito o ente público nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. A decisão é datada desta
quinta-feira (24).
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Foi condenado a 10 anos de reclusão Antônio Moreira Rocha, conhecido como "Tosa", acusado de
tentar matar a tiros a mulher do ex-prefeito de Santa Quitéria (MA), Manin Leal, a vereadora Maria
Ivanice Pimentel Leal, candidata à prefeitura daquele município nas eleições deste ano. A pena será
cumprida em regime fechado na Penitenciária de Pedrinhas, na capital. O julgamento ocorreu na
sexta-feira (24), no 1º Tribunal do Júri de São Luís, presidido pelo juiz Osmar Gomes dos Santos.

O julgamento começou por volta das 9h de sexta-feira (25), no Salão da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum
Des. Sarney Costa (Calhau), e só terminou por volta da meia noite. Foram ouvidas oito testemunhas arroladas
pela defesa e pela acusação. Na acusação, atuou o promotor de Justiça Willer Siqueira e a advogada Lenir
Vasconcelos (assistente) e na defesa, o advogado Erivelton Lago. O juiz concedeu ao réu o direito de recorrer da
decisão do júri em liberdade.

O crime ocorreu em 11 de julho de 1997, por volta das 19h30, na residência da vítima, no município de Santa
Quitéria. Devido à grande repercussão desse caso na região, foi feito o pedido de desaforamento do processo
para São Luís no ano de 2015.

Em consequência da tentativa de homicídio, Maria Ivanice Pimentel Leal ficou paraplégica e usa cadeira de
rodas. Emocionada, ela relatou, durante a sessão de julgamento na sexta-feira (25), que estava em casa com o
filho de seis meses no colo, quando Antônio Moreira Rocha, armado com um revólver, entrou na residência
perguntando pelo então prefeito Manin Leal. Quando ela respondeu que o marido não se encontrava no local, o
acusado atirou acertando dois disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax e nas costas. O réu ainda tentou
atirar contra a criança, mas foi impedido por uma pessoa que estava no local.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação do crime seria porque o então prefeito Manin
Leal teria passado a outra pessoa a concessão do serviço de transporte que fazia linha da sede do
município de Santa Quitéria para o povoado Buriti Seco. Antes a linha de ônibus era explorada pelo
do acusado.
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A juíza titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Luzia Madeiro Neponucena, determinou a realização
de perícia no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de São Luís (SIAT), com vistas a comprovar
eventuais falhas de segurança e controle em sua operação.

A decisão resulta da Ação de Produção Antecipada de Prova do Ministério Público do Estado do Maranhão,
formulada com base no Inquérito Civil nº 01/2016, da Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária,
que apurou suposta fraude na expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais, da Secretaria da Fazenda do
Município de São Luís (SEMFAZ).

Em face da complexidade da auditoria requerida, que envolve várias áreas de conhecimento técnico, a juíza
Luzia Madeiro Neponucena nomeou dois peritos para a realização do trabalho. Eles terão o prazo de 30 dias
para apresentar o laudo pericial, respondendo as seguintes questões: se houve efetivamente fraude no SIAT, no
período de 2009 a 2012, e quais as falhas detectadas no referido sistema; quem eram as pessoas que operavam
o sistema e se elas possuíam algum tipo de senha para tal; se houve prejuízos ocasionados ao SIAT e, em caso
positivo, em que circunstâncias.

O Ministério Público assinala, com base no inquérito civil, que foram constatadas inúmeras falhas de segurança
no SIAT do Município de São Luís, entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em
débitos tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal, sem que o sistema identificasse o
funcionário responsável pela operação.

Os fatos denunciados ocorreram no período de 2009 a 2012 e constam nos autos dos inquéritos civis nºs
042/2014 e 003/2015, iniciados na 30ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, e depois encaminhados à Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que
instaurou o Inquérito Civil 01/2016.

A peça inicial esclarece que até o ano de 2014, a empresa que operava e gerenciava o SIAT/São Luís era a
DSF-Desenvolvimento de Sistemas Fiscais LTDA, com sede em São Paulo, tendo sido substituída pela empresa
CTA-Centro de Tecnologia Avançada LTDA, sediada no Maranhão, e que tem como sócios Jorge Arturo Reque



Júnior, Euda Maria Lacerda e Akio Valente Wakiyama, "todos denunciados junto com Raimundo José
Rodrigues do Nascimento, atual secretário municipal da Fazenda de São Luís, por organização
criminosa, que atuava (...) no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA),
tendo inclusive instalado um "filtro" no Sistema de Arrecadação (do Estado) para mascarar desvios
de verbas do fisco estadual no montante de R$ 307,1 milhões", descreve a denúncia.

De acordo com o Inquérito Civil 042/2016, foram sugeridas auditorias no Sistema de Arrecadação do Município,
contratação de empresa especializada e investimentos em segurança no sistema, porém "mesmo após várias
manifestações ministeriais (...) requerendo informações da Secretaria Municipal de Fazenda sobre as
providências (...), a referida secretaria nunca encaminhara informações satisfatórias e conclusivas".
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O Poder Judiciário em Riachão proferiu uma decisão liminar na qual determina que o Município proceda à
recuperação e manutenção do Hospital Municipal Vitorino Angeni. No pedido, o Ministério Público alegou que,
através de processo administrativo ficou apurado que a referida unidade apresenta risco iminente à população
que dela depende. Através de inspeção e visitas, a promotoria constatou as deficiências do hospital. A
Secretaria de Estado da Saúde, também após vistoria e inspeção, constatou a situação de precariedade,
ressaltando que o ambiente, os equipamentos, a estrutura e os procedimentos não estão adequados.

O MP emitiu recomendação no sentido de que essas deficiências apontadas fossem sanadas, mas o Município
alegou falta de recursos para adoção das medidas recomendadas. Entretanto, o réu afirma ter realizado
reforma física e estrutural já neste ano no hospital e que desde a realização de vistoria por parte da Secretaria
de Estado da Saúde vem buscando sanar todas as irregularidades existentes na unidade de saúde.

Na fundamentação da decisão, o Judiciário afirma não existir dúvidas quanto às irregularidades apontadas nos
relatórios, tanto que o Município sequer contestou tais fatos, limitando-se a dizer que vem adotando as
providências necessárias no sentido de sanar essas falhas. "É verídico o risco de danos à saúde das pessoas que
procuram a citada unidade de saúde, restando caracterizado um dos requisitos para a concessão das medidas.
Assim é que há de se reconhecer que o direito às condições adequadas do único hospital dessa cidade deriva,
primeiramente, do direito à vida, garantido na Constituição Federal de 1988", ressalta a decisão.

Para o Judiciário, a garantia de proteção à vida não admite protelação ou improviso, devendo o Poder Público
dispor de mecanismos no sentido de restabelecer a saúde daquele que se encontra em situação de risco.
"Quando se trata da vida, não há espaço para o erro, para imputação de falhas a terceiros, pois cada um deve
assumir suas responsabilidades na proteção desse direito considerado inviolável", enfatiza a liminar.

E continua: "Soma-se a isso o fato de que a manifestação do requerido sequer indica qualquer justificativa
plausível para a situação retratada nos autos, mormente em razão de que as alegadas melhorias que teriam sido
implementadas não restaram comprovadas nos autos, a exemplo da juntada de documentos que comprovem a
contratação de serviços de reforma da unidade hospitalar".

Conforme a decisão, o Município tem 45 dias para proceder às reformas, adaptações e aquisição de materiais,
com o objetivo de sanar todas as irregularidades constantes nos relatórios. A decisão intima o prefeito
Crisógono Vieira e o Secretário Municipal de Saúde no sentido de que cumpram o determinado no prazo
estabelecido, sob pena de em caso de não-cumprimento, pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), sem prejuízo de incorrerem em ato de improbidade administrativa.
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A juíza titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Luzia Madeiro Neponucena, determinou a realização
de perícia no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de São Luís (SIAT) da Secretaria Municipal da
Fazenda (SEMFAZ), com vistas a comprovar eventuais falhas de segurança e controle em sua operação durante
a gestão do ex-prefeito de São Luís, João Castelo.

A decisão resulta da Ação de Produção Antecipada de Prova do Ministério Público do Estado do Maranhão,
formulada com base no Inquérito Civil nº 01/2016, da Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária,
que apurou suposta fraude na expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais, da SEMFAZ.

Em face da complexidade da auditoria requerida, que envolve várias áreas de conhecimento técnico, a juíza
Luzia Madeiro Neponucena nomeou dois peritos para a realização do trabalho. Eles terão o prazo de 30 dias
para apresentar o laudo pericial, respondendo as seguintes questões: se houve efetivamente fraude no SIAT, no
período de 2009 a 2012, e quais as falhas detectadas no referido sistema; quem eram as pessoas que operavam
o sistema e se elas possuíam algum tipo de senha para tal; se houve prejuízos ocasionados ao SIAT e, em caso
positivo, em que circunstâncias.

O Ministério Público assinala, com base no inquérito civil, que foram constatadas inúmeras falhas de segurança
no SIAT do Município de São Luís, entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em
débitos tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal, sem que o sistema identificasse o
funcionário responsável pela operação.

Os fatos denunciados ocorreram no período de 2009 a 2012 e constam nos autos dos inquéritos civis nºs
042/2014 e 003/2015, iniciados na 30ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, e depois encaminhados à Promotoria de Justiça da Ordem Econômica e Tributária, que
instaurou o Inquérito Civil 01/2016.

A peça inicial esclarece que até o ano de 2014, a empresa que operava e gerenciava o SIAT/São Luís era a
DSF-Desenvolvimento de Sistemas Fiscais LTDA, com sede em São Paulo, tendo sido substituída pela empresa
CTA-Centro de Tecnologia Avançada LTDA, sediada no Maranhão, e que tem como sócios Jorge Arturo Reque
Júnior, Euda Maria Lacerda e Akio Valente Wakiyama, "todos denunciados junto com Raimundo José Rodrigues
do Nascimento, atual secretário municipal da Fazenda de São Luís, por organização criminosa, que atuava (?)
no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão (SEFAZ-MA), tendo inclusive instalado um "filtro"
no Sistema de Arrecadação (do Estado) para mascarar desvios de verbas do fisco estadual no montante de R$
307,1 milhões", descreve a denúncia.



De acordo com o Inquérito Civil 042/2016, foram sugeridas auditorias no Sistema de Arrecadação do Município,
contratação de empresa especializada e investimentos em segurança no sistema, porém "mesmo após várias
manifestações ministeriais (?) requerendo informações da Secretaria Municipal de Fazenda sobre as
providências (?), a referida secretaria nunca encaminhara informações satisfatórias e conclusivas".
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Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital determina auditoria no sistema de
arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, sob suspeita de fraudes na emissão

de Certidões Negativas de Débito

 

Holandinha pode acabar encalacrado com
gestão fiscal

A juíza Luiza Madeiro Neponucena, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
determinou perícia no sistema de arrecadação fiscal da Prefeitura de São Luís, suspeita
de fraudes na emissão de Certidão Negativa de Débitos.

Dentre as denúncias que resultaram na perícia da Justiça constam o fato de que – a
partir da contratação da empresa Centro de Tecnologia Avançada LTDA. (CTA) , em
2014 – passaram a ser rotineiras as "falhas" no Sistema de Arrecadação Tributária
(SIAT).

Entre elas o acesso de qualquer funcionário, permitindo-o dar baixa em débitos
tributários ou emitindo o documento negativo de débito fiscal sem que o sistema
identificasse o funcionário responsável pela operação.

O CTA, sediado no Maranhão, tem como sócios Jorge Arturo Reque Júnior, Euda Maria
Lacerda e Akio Valente Wakiyama todos denunciados por suposto desvio de verbas no
Fisco Estadual, onde atuaram até 2014.

Também foi denunciado o ex-secretário municipal de Fazenda José Rodrigues do
Nascimento, que, segundo o Ministério Público, operava com o grupo na Sefaz e levou o
CTA para a fazenda municipal, na gestão do prefeito Edivaldo Júnior (PDT). (Saiba

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/11/10/flavio-dino-segurou-denuncia-da-sefaz-para-nao-prejudicar-reeleicao-de-holandinha/


mais aqui)

As denúncias relativas à Secretaria Municipal de Fazenda começaram ainda em 2015
logo após a chegada do grupo de Raimundo Rodrigues.

Este blog publicou em 11 de novembro daquele ano, o post "Sonegação em São Luís
é estimulada pela própria Semfaz...", com base em denúncia do auditor fiscal
Alberto Bello Fecury, depois contestada pelo secretário Raimundo Rodrigues. 
(Relembre aqui)

Mas em 2 de março deste ano, o vereador Fábio Câmara (PMDB) pediu
publicamente, a exoneração de Rodrigues, durante audiência na Câmara Municipal
em que ficou constatada a leniência da prefeitura para aumentar a arrecadação.

Rodrigues pediu demissão do cargo na prefeitura após ser denunciado à Justiça pelo
envolvimento no suposto esquema. (Relembre aqui e aqui)

Agora, a Justiça quer saber o tamanho do rombo na Fazenda Municipal...

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/11/10/flavio-dino-segurou-denuncia-da-sefaz-para-nao-prejudicar-reeleicao-de-holandinha/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/11/11/sonegacao-em-sao-luis-e-estimulada-pela-propria-semfaz-diz-auditor/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/11/11/sonegacao-em-sao-luis-e-estimulada-pela-propria-semfaz-diz-auditor/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2015/11/12/semfaz-garante-aumento-de-receita-em-sao-luis/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/03/02/fabio-camara-cobra-demissao-do-secretario-de-fazenda-de-sao-luis/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/03/02/fabio-camara-cobra-demissao-do-secretario-de-fazenda-de-sao-luis/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/11/02/secretario-de-holandinha-com-os-dias-contados/
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SÃO LUÍS - A partir das 9h desta segunda-feira (28) ocorre o 3º Balcão de Renegociação de Dívidas de São Luís,
promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do
Maranhão. O evento vai até o dia 2 de dezembro no Espaço Renascença (rua Anapurus, nº 18, Jardim
Renascença). Das 8h às 12h e das 14h às 18h, sendo que alguns atendimentos não têm intervalo, consumidores
terão a oportunidade de renegociar suas dívidas com empresas parceiras do evento, com benefícios que chegam
até a 90% de desconto em juros e multas. O evento faz parte do projeto “Consumidor Adimplente – Cidadão com
plenos Direitos”, que tem como objetivo estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande
volume de créditos não pagos, para que estas apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus
clientes, com imediata retirada de eventual restrição da dívida negociada. Na terceira edição do Balcão em São
Luís, 25 parceiros confirmaram presença no evento. São eles: Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão,
Procon, Câmara de Dirigentes Lojistas, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Banco Itaú, Credishop, Cemar, Caema,
NET, Claro, Embratel, UniCeuma, Ótica Diniz, A Renovar, Distribuidora Nascente, Distribuidora Litoral,
Alvorada Motos, Franere e mais cinco empresas que preferem não ter seus nomes divulgados, mas estão sendo
representadas pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Maranhão (CBMAE). Como funciona
Logo na entrada, o consumidor é atendido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), detentor do cadastro do
SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, o consumidor é
encaminhado para atendimento direto. As empresas participantes ficarão instaladas em stands personalizados
para atendimento de convidados e do público em geral, que serão atendidos pelo sistema de ordem de chegada,
devidamente orientados conforme a pendência a ser resolvida. Identificada a existência de pendência, cujo
credor não esteja presente, o consumidor será atendido por uma entidade de atenção e atendimento ao
consumidor para tentativa de solução da pendência de forma virtual, ou para agendamento de audiência no
Centro de Conciliação.
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A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça decidiu, nesta quartafeira, 23, afastar do cargo o prefeito
 de Godofredo Viana, Marcelo Jorge
Torres, em decorrência do atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos municipais.
A decisão também prevê o bloqueio do valor de R$ 739.152,40 das contas do município para o pagamento dos v
encimentos de funcionários efetivos
e contratados, referentes ao mês de outubro. Para efetivar a medida, deve ser feita uma operação bancária de tr
ansferência da conta do município de
Godofredo Viana na agência do Banco do Brasil em Carutapera para a conta do município na agência do Brades
co de Cândido Mendes.
A Justiça já havia bloqueado, no dia 1º de novembro, as contas do município de Godofredo Viana, para que fosse
m quitados os pagamentos atrasados
do funcionalismo, referentes a setembro, o que já foi quase integralmente cumprido, sendo os salários creditado
s pelo Banco Bradesco na conta dos servidores.
A medida judicial acolheu um pedido do promotor de justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, da comarca de C
ândido Mendes, da qual Godofredo
Viana é termo judiciário, em uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa, ajuizada no dia 26 de outu
bro.
Nessa decisão do juiz Rômulo Lago e Cruz, os valores bloqueados foram da ordem de R$ 1.057.667,73 e contem
plaram, além dos efetivos, servidores contratados e até ex-
servidores que tinham salários a receber junto ao município. 
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Mesmo com o número de mortes violentas (homicídio, latrocínio, causa a esclarecer, lesão corporal seguida de 
morte, confronto com a polícia, lesão
corporal e assassinatos em unidades prisionais) ser alto na Ilha de São Luís, muitos acusados desses tipos de cri
mes, ocorridos há mais de duas
décadas na capital e no interior, até a última sextafeira não tinham sido julgados. Mesmo crimes de grande repe
rcussão por terem sido cometidos
contra pessoas públicas, como prefeitos, continuam sem julgamento. Dados da Secretaria de Segurança Pública
 (SSP) mostram que somente neste
ano já ocorreram 752 registros de mortes violentas na Região Metropolitana. No mesmo período do ano passad
o, foram 934 casos.
No último dia 20, o assassinato do comerciante Jaime Pereira da Silva completou cinco anos e, segundo familiar
es da vítima, os acusados do crime 
Thiago Wanderson Sousa Coelho, Kleiton Henrique Sousa Coelho e Paulo André Lima da Costa, o Paulinho , ain
da não foram a julgamento. O
irmão do comerciante, José Ribamar da Silva, de 51 anos, disse que os três indiciados nesse crime conheciam a 
vítima e o mandante e também participante teria sido Kleiton Coelho.
Ele contou ainda que o seu irmão, em seu automóvel Kia Cerato, vermelho, de placas NXA 2948, foi atraído por 
Paulo Lima até a praia de
Panaquatira, na cidade de São José de Ribamar, na noite do dia 20 de novembro de 2011, onde estavam os outr
os dois acusados. Neste local, o trio
matou a vítima a tiros e roubou os seus pertences, como joias e uma determinada quantia em dinheiro.
O caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil daquela cidade e Paulo Lima ainda chegou a ser preso, ma
s passou apenas três meses na
cadeia. Enquanto os outros dois acusados nunca chegaram a ser presos, pois se apresentaram à polícia em com
panhia de advogados após um ano do caso.
Ainda segundo José de Ribamar da Silva, o inquérito foi encaminhado à Justiça, mas até o momento não tem dat
a prevista para ocorrer o julgamento.
“Olhar os acusados desse crime soltos na rua causa uma dor horrível e queremos que seja feita a verdadeira jus
tiça”, desabafou o irmão da vítima.
O Estado procurou o Tribunal de Justiça e este informou que o processo que trata sobre esse caso tem como rel
ator o desembargador Tyrone José da
Silva e ainda este mês vai ser encaminhado para o fórum da cidade de São José de Ribamar. Caso Décio
Já se passaram quatro anos e sete meses do assassinato do jornalista e blogueiro Décio Sá, ocorrido no dia 23 d
e abril de 2012, e o Poder Judiciário ainda não tem data definida para o julgamento dos mandantes do crime -
 José Alencar Miranda Carvalho, Gláucio Alencar Pontes de Carvalho (filho
de José Alencar), ambos agiotas, e José Raimundo Sales Chaves Júnior, o Júnior Bolinha. Até agora foram conde
nados somente o assassino confesso
do jornalista, Jhonathan de Souza Silva, a 27 anos e cinco meses de reclusão, e Marcos Bruno Silva de Oliveira, 
motociclista que deu fuga ao criminoso, a 18 anos de prisão.
A cúpula do Tribunal de Justiça, em dezembro do ano passado, acabou despronunciando a participação dos outr
os envolvidos nesse caso  Fábio
Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita? Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha, e os investigadores da Polícia 
Civil Alcides Nunes da Silva e Joel
Durans Medeiros, por falta de provas contra eles. Os magistrados anularam também o processo judicial em que 
Elker Farias Veloso era apontado como participante direto na morte do jornalista.
O caso está tramitando na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Segundo o juiz titular da Vara, Osmar Gomes, José Alenc
ar, Gláucio Pontes e José Sales só
poderão ser julgados após a apreciação pela Corte do Tribunal de Justiçado do recurso impetrado pelos indiciad
os.
Segundo a polícia, foi durante a investigação do assassinato de Décio Sá, com a deflagração da Operação Deton



ando, que foi descoberta a existência
de um esquema fraudulento, que atingia 42 prefeituras, tendo como principais “cabeças” José Alencar e Gláucio
 Pontes.
Décio Sá foi assassinado com cinco tiros quando estava no bar Estrela do Mar, na Avenida Litorânea. Ele exerce
u a função de repórter da editoria de
Política do jornal O Estado por 17 anos e também publicava conteúdos independentes no "Blog do Décio".
Mortes de políticos
No decorrer do ano de 1993 até 2008, a polícia registrou três assassinatos de gestores municipais no Maranhão
 e até o momento os acusados também
não foram julgados. No dia 27 do mês passado, o Poder Judiciário confirmou que o soldado Raimundo Nonato G
omes e os sargentos José.
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Ainda no começo da noite da última sextafeira não tinha terminado o julgamento de Antônio Moreira Rocha, Tos
a, que estava ocorrendo no Salão da
1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau). Ele é acusado de tentar matar a tiros a mulh
er do exprefeito de Santa Quitéria
(MA), Manin Leal, Maria Ivanice Pimentel Leal, no dia 11 de julho de 1997. Ela ficou paraplégica. A sessão do ju
lgamento estava sendo presidida
pelo juiz Osmar Gomes? representando o Ministério Público, Willer Siqueira? e na defesa, os advogados Beneve
nuto Serejo e Erivelton Lago. 
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Homem que tentou matar mulher do ex-prefeito é condenado a dez anos de reclusão

A pena será cumprida em regime fechado na Penitenciária de Pedrinhas.

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - Foi condenado a dez anos de reclusão Antônio Moreira Rocha, conhecido
como “Tosa”, acusado de tentar matar a tiros a mulher do ex-prefeito de Santa Quitéria (MA), Manin Leal, a
vereadora Maria Ivanice Pimentel Leal, candidata à prefeitura daquele município nas eleições deste ano. A pena
será cumprida em regime fechado na Penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. O julgamento ocorreu na
sexta-feira (25), no 1º Tribunal do Júri de São Luís, presidido pelo juiz Osmar Gomes dos Santos.

O julgamento começou por volta das 9h, no Salão da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Des. Sarney Costa
(Calhau), e só terminou por volta da 00h. Foram ouvidas oito testemunhas arroladas pela defesa e pela
acusação. Na acusação, atuou o promotor de Justiça Willer Siqueira e a advogada Lenir Vasconcelos (assistente)
e na defesa, o advogado Erivelton Lago. O juiz concedeu ao réu o direito de recorrer da decisão do júri em
liberdade.

O crime ocorreu em 11 de julho de 1997, por volta das 19h30, na residência da vítima, no município de Santa
Quitéria. Devido à grande repercussão desse caso na região, foi feito o pedido de desaforamento do processo
para São Luís no ano de 2015.

Em consequência da tentativa de homicídio, Maria Ivanice Pimentel Leal ficou paraplégica e usa cadeira de
rodas. Emocionada, ela relatou, durante a sessão de julgamento, que estava em casa com o filho de seis meses
no colo, quando Antônio Moreira Rocha, armado com um revólver, entrou na residência perguntando pelo então
prefeito Manin Leal. Quando ela respondeu que o marido não se encontrava no local, o acusado atirou
acertando dois disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax e nas costas. O réu, ainda, tentou atirar contra a
criança, mas foi impedido por uma pessoa que estava no local.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação do crime seria porque o então prefeito Manin Leal teria
passado a outra pessoa a concessão do serviço de transporte que fazia linha da sede do município de Santa
Quitéria para o povoado Buriti Seco. Antes, a linha de ônibus era explorada por a do acusado.
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Judiciário em São Vicente Férrer divulga resultados de júris

Um dos suspeitos foi condenado a 28 anos, 5 meses e 22 dias.

As sessões tiveram a presidência do juiz Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca. - Arte: Imirante.com
SÃO VICENTE FÉRRER - O Poder Judiciário em São Vicente Férrer divulgou os resultados das sessões do
Tribunal do Júri realizadas na comarca no nas datas de 18, 21, 22, 24 e 25, com réus acusados de homicídio e
tentativa de homicídio. Três sessões dessas sessões foram realizadas em São Vicente Férrer e duas em Cajapió,
termo judiciário. As sessões tiveram a presidência do juiz Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca.

No primeiro júri da pauta, marcado para o dia 18, o réu foi Carlos Henrique Galvão, vulgo ‘Guri’, acusado de ter
matado a própria companheira Vandilene Serra. Consta no inquérito policial que no dia 3 de junho deste ano,
Guri teria matado Vandilene com sete facadas, na frente de um dos filhos do casal. Guri foi condenado a 28
anos, 5 meses e 22 dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Já no julgamento do dia 21 teve como réu Boaventura Diniz Nogueira, conhecido por Beto Diniz. Ele estava
sendo acusado de crime de homicídio qualificado praticado contra Raimundo Matos Ribeiro, em outubro de
2012. Relata o inquérito que acusado e vítima bebiam numa festa de reggae no Povoado Pachorra. Em seguida,
os dois saíram do local, quando Beto, sem motivo aparente, teria desferido uma facada no peito de Raimundo.
Beto Diniz foi considerado culpado e recebeu a pena de 12 anos de prisão.

A sessão do dia 22 apresentou como réu Jonas Monteiro Costa, vulgo ‘Jonas Cantor’, suspeito de ter matado
Elias dos Santos Costa, com um tiro. A denúncia relata que a irmã do acusado, de nome Sara, teria afirmado
que quem matou Elias foi Jonas, e que este, inclusive, teria pacto com o diabo. A conversa de Sara foi gravada
pela irmã da vítima. Sara negou que tivesse falado que o irmão seria o autor do crime, mas depois de quatro
dias, quando Jonas Cantor fugiu da comarca, ela teria recebido um telefonema dando conta de que Jonas foi
mesmo o autor do homicídio. O conselho de sentença optou por considerá-lo culpado e ele recebeu a pena de 17
anos e 3 meses de cadeia. Ele já está preso a um ano e dois meses.

Sobre o júri do dia 24, o réu foi Jonas Lindoso Souza, acusado de tentar matar Leonardo Silva Rocha a pauladas.
Consta no inquérito que o crime ocorreu em março deste ano, no Povoado Torre de Chumbo. Leonardo vinha de
moto, quando recebeu uma paulada na cabeça que teria sido desferida por Jonas, contido por terceiros
posteriormente. Jonas recebeu a pena de 1 ano e quatro meses de reclusão, sendo que ele já está preso a oito
meses e sete dias.

No julgamento do dia 25 os réus foram Gleyson Batista dos Santos e Daniel Batista Guimarães. Eles estavam
sendo acusados de tentar matar Juvêncio Raimundo Assunção. Versa a denúncia que o crime ocorreu em
fevereiro de 2003. A vítima foi contratada para trabalhar como segurança em uma festa. Um dos acusados
estava discutindo com o DJ da festa por causa de uma música, quando foi abordado por Juvêncio, que pediu
calma. Ele teria tentado agredir a vítima, porém, ela se esquivou. Neste momento, Daniel chegou e aplicou duas
punhaladas em Juvêncio, que caiu no chão. Não satisfeitos, os dois acusados teriam chutado e agredido a vítima
caída, sendo impedidos por pessoas que estavam na festa.

Nessa sessão de julgamento, os advogados de defesa apresentaram documentos comprovando que, à época dos



fatos, os acusados eram menores de 21 anos. Foi constatado que, entre o recebimento da denúncia e a decisão
de pronúncia houve um lapso de tempo de 11 anos, estando automaticamente extinta punibilidade dos dois réus.
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Um total de 40 acordos envolvendo ações de família – a exemplo guarda, divórcio e investigação de paternidade
– foram realizadas na 3ª Vara da Comarca de Pedreiras. A inciativa marca a participação da comarca na
Semana Nacional de Conciliação. Os acordos foram registrados até esta quinta?feira, 24, e a vara computa um
total de 135 audiências designadas entre o período de 21 a 25 de novembro. Para a titular da vara, a juíza
Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, "o resultado da Semana da Conciliação é bastante satisfatório,
evidenciado pelo total de acordos celebrados entre as partes e homologados, pondo fim a demandas que
diminuem o índice de congestionamento processual". A Semana Nacional de Conciliação é uma realização do
Conselho Nacional de Justiça e acontece em todos os tribunais de Justiça do país.
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O Poder Judiciário em Riachão proferiu uma decisão liminar na qual determina que o Município proceda à
recuperação e manutenção do Hospital Municipal Vitorino Angeni. No pedido, o Ministério Público alegou que,
através de processo administrativo ficou apurado que a referida unidade apresenta risco iminente à população
que dela depende. Através de inspeção e visitas, a promotoria constatou as deficiências do hospital. A
Secretaria de Estado da Saúde, também após vistoria e inspeção, constatou a situação de precariedade,
ressaltando que o ambiente, os equipamentos, a estrutura e os procedimentos não estão adequados. O MP
emitiu recomendação no sentido de que essas deficiências apontadas fossem sanadas, mas o Município alegou
falta de recursos para adoção das medidas recomendadas. Entretanto, o réu afirma ter realizado reforma física
e estrutural já neste ano no hospital e que desde a realização de vistoria por parte da Secretaria de Estado da
Saúde vem buscando sanar todas as irregularidades existentes na unidade de saúde. 

É verídico o risco de danos à saúde das pessoas que procuram a citada unidade de saúde, restando
caracterizado um dos requisitos para a concessão das medidas. Assim é que há de se reconhecer que o direito
às condições adequadas do único hospital dessa cidade deriva, primeiramente, do direito à vida, garantido na
Constituição Federal de 1988”, ressalta a decisão. Para o Judiciário, a garantia de proteção à vida não admite
protelação ou improviso, devendo o Poder Público dispor de mecanismos no sentido de restabelecer a saúde
daquele que se encontra em situação de risco
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O prefeito de Godofredo Viana, Marcelo Jorge Torres, foi afastado do cargo nesta quarta?feira (25) atendendo a
decisão da justiça em decorrência de manifestação do Ministério Público Estadual sobre o atraso no pagamento
dos salários dos servidores públicos municipais. Na decisão, ficou ainda estabelecido o bloqueio do valor de R$
739.152,40 das contas do município para o pagamento dos vencimentos de funcionários efetivos e contratados,
referentes ao mês de outubro. 

No início deste mês a justiça já havia bloqueado as contas do município de Godofredo Viana para que fossem
quitados os pagamentos atrasados do funcionalismo, referentes a setembro, o que já foi quase integralmente
cumprido, sendo os salários creditados pelo Banco Bradesco na conta dos servidores. A medida judicial acolheu
um pedido do promotor de justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, da comarca de Cândido Mendes, da qual
Godofredo Viana é termo judiciário, em uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa, ajuizada no dia
26 de outubro. Naquela data, a decisão do juiz Rômulo Lago e Cruz, bloqueou R$ 1.057.667,73, contemplando,
além dos efetivos, servidores contratados e até ex?servidores que tinham salários a receber junto ao município.
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Raimundo Santos busca ressarcimento financeiro de parcelas de um empréstimo consignado feito em seu nome
e que, segundo ele, vem sendo descontado há alguns meses sem o seu consentimento. Aproveitando a Semana
Nacional de Conciliação, ele e a filha Cleide Miranda vieram buscar solução para o caso.

A instituição financeira responsável pelo negócio foi representada na audiência. Neste caso, não houve
consenso entre as partes.

A audiência está entre as 165 realizadas pelo Juizado Especial Cível e Criminal ao longo da Semana Nacional de
Conciliação, sendo 120 cíveis e 45 na área criminal, número de atendimentos equivalente ao trabalho de um
mês quando não está na semana especial. Para o juizado, este ano foi baixo índice de resolutividade.

O evento teve início na segunda-feira (21) e seguiu até a manhã desta sexta-feira (25).

Além do juizado, foram realizadas audiências na 1ª Vara, com 69 audiências e quatro acordos, e na 4ª Vara,
com 30 audiências e 50% de acordo.

As demais varas do Fórum da Comarca de Caxias não realizaram audiências de conciliação. 
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O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS -MA) informa que a Plenária dos Analistas
Judiciários prevista para este sábado (26) foi adiada, para o próximo sábado(3).

O motivo do adiamento foi para que a participação de toda a Diretoria do Sindicato fosse garantida na reunião, uma
vez que os técnicos judiciários já haviam programado Plenária do cargo para este sábado (26), as 9h30, no Hotel
Premier.

As Plenárias das Carreiras são uma estratégia do SINDJUS-MA para fortalecer os cargos do Judiciário maranhense,
buscando através do dialogo uma solução mais célere para as demandas apresentadas por cada cargo.

DEMAIS CARGOS

Nesta sexta-feira (25), a partir das 15h, acontece no Auditório do SINDJUS-MA, na Rua das Cajazeiras, a Plenária dos
Comissários de Menores.

Já no sábado (26) serão os técnicos judiciários que irão se reunir em Plenária, a partir das 9h30, no Hotel Premier, na
Ponta da Areia em frente do Rio Poty Hotel.
Além da Diretoria do Sindicato, a Assessoria Jurídica também estará presente nas Plenárias.
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Em julgamento realizado na última sextafeira (24), no 1º Tribunal do Júri de São Luís,
presidido pelo juiz Osmar Gomes dos Santos, foi condenado a 10 anos de reclusão Antônio
Moreira Rocha, conhecido como “Tosa”, sob a acusação de tentar matar a tiros a mulher do exprefeito
de Santa Quitéria (MA), Manin Leal, a vereadora Maria Ivanice Pimentel Leal,
candidata à prefeitura do município nas eleições deste ano. A pena será cumprida em regime
fechado na Penitenciária de Pedrinhas, na capital.
O julgamento se estendeu das 9h à meia noite, no Salão da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no
Fórum Des. Sarney Costa (Calhau). Foram ouvidas oito testemunhas apresentadas pela defesa e pela acusação.
O crime ocorreu em 11 de julho de 1997, por volta das 19h30, na residência da vítima, no
município de Santa Quitéria. Devido à grande repercussão desse caso na região, foi feito o
pedido de desaforamento do processo para São Luís no ano de 2015. ? Inicio (http://www.ma10.com.br/)
Maranhão (http://www.ma10.com.br/maranhao/) Santa Quitéria
(http://www.ma10.com.br/maranhao/santaquiteria/) Condenado homem que tentou matar a vereadora Ivanice
Leal Suspeito de esquartejar adolescente ‘está mais seguro na cadeia’, diz delegado
(http://www.ma10.com.br/2016/11/28/suspeito-deesquartejar-adolescente-esta-mais-seguro-na-cadeiadiz-delega
do/) Black Friday: índice de denúncias passa por redução de 62% (http://www.ma10.com.br/2016/11/28/159462/)
STJ determina bloqueio dos bens do governador de Tocantins
(http://www.ma10.com.br/2016/11/28/stjdetermina-bloqueio-dos-bens-do-governador-detocantins/) +Recentes
+Popular Tags (ecahsqtdtpue:ai/a/rwtdewijzawrd.maedlaeo1gl0ea.sce dco/m)n.tber/e2st0a16m/1a1i-
/s28se/sugusproenitoade (http://www.ma10.com.br/2016/11/28/159462/) (dtohecatttepnr:/mt/iwnins/
waw)b.mloaq1u0e.icoodmo.sbrb/2e0n1s6d/1o1g/2o8ve/strjnadorde ? (htt p:// clic k.u ol. co m. br/ ? rf= bar rap
arc eir o& u= htt p:// ww w.u ol. co m. br/) Comentários Artigos Relacionados
Em consequência da tentativa de homicídio, Maria Ivanice Pimentel Leal ficou paraplégica e
usa cadeira de rodas. A vítima estava em casa com o filho de seis meses no colo, quando o
acusado, armado com um revólver, entrou na residência perguntando pelo então prefeito Manin
Leal. Quando ela respondeu que o marido não se encontrava no local, o acusado atirou
acertando dois disparos contra a vítima, atingindoa no tórax e nas costas. O réu ainda tentou
atirar contra a criança, mas foi impedido por uma pessoa que estava no local.
Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação do crime seria porque o então prefeito
Manin Leal teria passado a outra pessoa a concessão do serviço de transporte que fazia linha
da sede do município de Santa Quitéria para o povoado Buriti Seco.
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Uma decisão assinada pelo juiz Bernardo de Melo Freire determina que a Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA) e ao Município de Joselândia, solidariamente, que procedam, no prazo de 15 dias, ao
restabelecimento regular e contínuo abastecimento de água na cidade, em especial às localidades Bairro São
Francisco e nos povoados São Joaquim e São José das Flores. Destaca a decisão liminar que os requeridos, caso
necessário, procedam ao abastecimento através de caminhões-pipa, divulgando na localidade os dias e a forma
que vai fazê-lo, comprovando o cumprimento da referida decisão.

Caso haja recusa em cumprir o determinado pela Justiça a multa diária fixada é de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
direcionada ao diretor da CAEMA e ao Prefeito de Joselândia, limitada, até ulterior deliberação judicial, a R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Esse valor será revertido em benefício do Fundo Estadual de Direitos
Difusos, nos termos do art. 536, § 1° e 537, do Código de Processo Civil, e art. 84, § 4° do Código de Defesa do
Consumidor.

A decisão judicial determina, também, que a CAEMA e o Município apresentem, no prazo de 60 dias, um
detalhado e completo diagnóstico da situação hídrica de Joselândia, bem como um plano de regularização do
fornecimento de água e esgoto em toda a cidade, com cronogramas e datas já determinadas. A multa diária
pessoal em caso de descumprimento dessas determinações é de R$ 1.000,00 (mil reais), direcionada ao diretor
da companhia e ao prefeito, sendo limitada a até R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser revertido em
benefício do Fundo Estadual de Direitos Difusos.

“Com efeito, a falta de abastecimento de água gera uma série de consequências nefastas, pois inviabiliza a
realização de tarefas diárias em residências, estabelecimentos comerciais, e no Hospital Municipal (ingestão
humana de semoventes, banho, descargas, cozimento de alimentos, lavagem de pátio). O que se percebe é um
jogo de empurra-empurra, no qual o Município culpa a CAEMA que, por sua vez, culpa o Município pela
debilidade dos poços”, ressalta o magistrado na decisão judicial.

E continua: “A CAEMA, na condição de concessionária de serviço público, deve observar o princípio
constitucional da eficiência e possui responsabilidade civil objetiva por eventuais danos causados a terceiros. O
que se verifica é um abastecimento irregular e precário há quase um ano”, relata o magistrado na decisão”.

Os requeridos, querendo, devem apresentar após a citação uma resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de incidir a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, cientificando do prazo em dobro a que
tem direito o ente público nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. A decisão é datada desta
quinta-feira (24).
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Decisão judicial determina que Município recupere e mantenha hospital em Riachão

Através de inspeção e visitas, a promotoria constatou as deficiências do hospital

O Poder Judiciário em Riachão proferiu uma decisão liminar na qual determina que o Município proceda à
recuperação e manutenção do Hospital Municipal Vitorino Angeni. No pedido, o Ministério Público alegou que,
através de processo administrativo, ficou apurado que a referida unidade apresenta risco iminente à população
que dela depende. Através de inspeção e visitas, a promotoria constatou as deficiências do hospital. A
Secretaria de Estado da Saúde, também após vistoria e inspeção, constatou a situação de precariedade,
ressaltando que o ambiente, os equipamentos, a estrutura e os procedimentos não estão adequados.

O MP emitiu recomendação no sentido de que essas deficiências apontadas fossem sanadas, mas o Município
alegou falta de recursos para adoção das medidas recomendadas. Entretanto, o réu afirma ter realizado
reforma física e estrutural já neste ano no hospital e que desde a realização de vistoria por parte da Secretaria
de Estado da Saúde vem buscando sanar todas as irregularidades existentes na unidade de saúde.

Na fundamentação da decisão, o Judiciário afirma não existir dúvidas quanto às irregularidades apontadas nos
relatórios, tanto que o Município sequer contestou tais fatos, limitando-se a dizer que vem adotando as
providências necessárias no sentido de sanar essas falhas. “É verídico o risco de danos à saúde das pessoas que
procuram a citada unidade de saúde, restando caracterizado um dos requisitos para a concessão das medidas.
Assim é que há de se reconhecer que o direito às condições adequadas do único hospital dessa cidade deriva,
primeiramente, do direito à vida, garantido na Constituição Federal de 1988”, ressalta a decisão.

Para o Judiciário, a garantia de proteção à vida não admite protelação ou improviso, devendo o Poder Público
dispor de mecanismos no sentido de restabelecer a saúde daquele que se encontra em situação de risco.
“Quando se trata da vida, não há espaço para o erro, para imputação de falhas a terceiros, pois cada um deve
assumir suas responsabilidades na proteção desse direito considerado inviolável”, enfatiza a liminar.

E continua: “Soma-se a isso o fato de que a manifestação do requerido sequer indica qualquer justificativa
plausível para a situação retratada nos autos, mormente em razão de que as alegadas melhorias que teriam sido
implementadas não restaram comprovadas nos autos, a exemplo da juntada de documentos que comprovem a
contratação de serviços de reforma da unidade hospitalar”.

Conforme a decisão, o Município tem 45 dias para proceder às reformas, adaptações e aquisição de materiais,
com o objetivo de sanar todas as irregularidades constantes nos relatórios. A decisão intima o prefeito
Crisógono Vieira e o Secretário Municipal de Saúde no sentido de que cumpram o determinado no prazo
estabelecido, sob pena de em caso de não-cumprimento, pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), sem prejuízo de incorrerem em ato de improbidade administrativa.
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Declarada inconstitucional lei que alienou 15 imóveis públicos em Grajaú

Os membros da Corte estadual de Justiça entenderam que a lei municipal fere dispositivos da Constituição do
Estado do Maranhão

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) acolheram, por unanimidade, pedido do
Ministério Público do Maranhão (MPMA), para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº. 273/2015, do
Município de Grajaú (MA), que estabeleceu a alienação de 15 imóveis públicos municipais. O pleito foi feito em
Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), julgada em sessão plenária jurisdicional, na última quarta-feira
(23).

O desembargador Raimundo Melo afirmou que a lei municipal afronta diretamente a Constituição do Estado do
Maranhão (Foto: Ribamar Pinheiro)

Os membros da Corte estadual de Justiça entenderam que a lei municipal fere dispositivos da Constituição do
Estado do Maranhão, ao determinar alienação de imóveis públicos municipais, sem prévia avaliação, ausência
de definições exatas dos terrenos, metragem, fotos, ou qualquer documento de registro, além de procedimento
licitatório em modalidade diversa da prevista em lei, estabelecendo leilão no lugar da concorrência.

Para o relator do processo no colegiado, desembargador Raimundo Melo, a norma afronta diretamente a
Constituição Estadual, cujo texto legal estabelece que as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes.

Além disso, a legislação municipal deixou de atender aos requisitos de justificação do interesse público e não
demonstrou que os bens alienados foram realmente considerados economicamente inviáveis para manutenção,
improdutivos para uso permanente, deixando de atender à função social da propriedade.

O relator afirmou que os Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão legislar sobre normas gerais de
licitações e contratos administrativos, tendo em vista que tal competência lhes é negada pela Constituição
Federal.

No entendimento do desembargador Raimundo Melo, as normas relativas às modalidades e aos tipos de
licitação são espécies de normas gerais sobre as quais um Município não pode editar legislação e alterar o
modelo trazido pela Lei nº 8.666/93. “Se assim o fizer, restará configurada indiscutível inconstitucionalidade”,
assinalou o magistrado
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Consumidor pode quitar dívidas até sexta-feira no 3º Balcão de Renegociação do Judiciário 

 Consumidor pode quitar dívidas até sexta-feira no 3º Balcão de Renegociação do Judiciário
Até a próxima sexta-feira (02), será realizado no Espaço Renascença (Jardim Renascença), o 3º Balcão de
Renegociação de Dívidas, onde consumidores poderão negociar suas dívidas com 25 empresas parceiras, com
benefícios que chegam a até 90% em juros e multas. O Balcão foi aberto na manhã desta segunda (28), pelo
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Cleones Cunha; o presidente do Núcleo de Solução de
Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida; e o coordenador das ações de Conciliação do Núcleo no
Estado, juiz Alexandre Abreu.
O evento faz parte do projeto “Consumidor Adimplente – Cidadão com plenos Direitos”, que tem como objetivo
estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande volume de créditos não pagos, para que
estas apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus clientes, com imediata retirada de
eventual restrição da dívida negociada.
Esta é a terceira edição do evento em São Luís, que já ocorreu também nas cidades de Imperatriz e Santa Inês,
totalizando mais de 9 mil atendimentos, representando R$ 26 milhões de dívidas negociadas e R$ 16 milhões
em acordos. O atendimento será feito das 8h às 12h e das 14h às 18h, alguns sem intervalo e sem a necessidade
de agendamento. Participam desta edição do Balcão de Renegociação a Secretaria Estadual da Fazenda;
PROCON; Câmara de Dirigentes Lojistas; Banco do Brasil; Caixa; Bradesco; Banco Itaú; Credishop; Cemar;
Caema; NET; Claro; Embratel; UniCeuma; Ótica Diniz; A Renovar; Distribuidora Nascente; Distribuidora Litoral;
Alvorada Motos; Franere e mais cinco empresas que estão sendo representadas pela Câmara de Mediação e
Arbitragem Empresarial do Maranhão (CBMAE).
O cliente Luiz André Silva possuía uma dívida de R$ 49 mil com o Banco do Brasil, oriunda de empréstimos e
operações financeiras. Com a renegociação, a dívida foi reduzida a R$ 36 mil e parcelada em 60 vezes sem juros.
“Desta forma, ganham os dois lados, porque o Banco receberá seu dinheiro e eu poderei retomar o meu crédito
na praça”, avaliou.
Conciliação - O desembargador Cleones Cunha ressaltou que o brasileiro possui a cultura de desejar quitar suas
dívidas, apesar da crise econômica que o país enfrenta. “Quando reunimos a participação do Judiciário,
empresas e cidadãos buscando a conciliação é um sinal de que vamos vencer essa crise”, assinalou.
O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, ressaltou os
benefícios da renegociação de dívidas que, segundo ele, vão além dos acordos financeiros, passando pela
importância de sedimentar na coletividade o sentimento conciliatório, evitando o crescimento das demandas
judiciais e agilizando o tempo de resposta. “Queremos mostrar às pessoas que elas podem ser protagonistas de
sua própria vida, e podem sentar para resolver pessoalmente suas dívidas com os credores”, avaliou.
O juiz Alexandre Abreu falou dos objetivos do Balcão, que partem da necessidade de atender a parcela da
população que está inadimplente e necessita retomar sua condição de consumidor, além dos benefícios que os
acordos trazem às empresas e ao Judiciário. “Ganham também as empresas, que recebem recursos para
garantir suas obrigações, e o Judiciário, que observa uma série de pendências sendo resolvidas sem chegarem à
Justiça”, frisou.
Negociação – Logo na entrada, o consumidor é atendido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), detentor do
cadastro do SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, o
consumidor é encaminhado para atendimento direto. As empresas participantes estão instaladas em stands
personalizados para atendimento de convidados e do público em geral, que serão atendidos por ordem de
chegada, devidamente orientados, conforme a pendência a ser resolvida.
Identificada a existência de pendência, cujo credor não esteja presente, o consumidor será atendido por uma
entidade de atenção e atendimento ao consumidor para tentativa de solução da pendência de forma virtual, ou
para agendamento de audiência no Centro de Conciliação.
(Comunicação do TJMA)
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A partir desta segunda-feira (28) até a próxima sexta-feira (2), acontece no Espaço Renascença (Rua Anapurus,
18, Jardim Renascença), o 3º Balcão de Renegociação de Dívidas, onde consumidores poderão negociar suas
dívidas com 25 empresas parceiras, com benefícios que chegam a até 90% em juros e multas.

O Balcão foi aberto na manhã desta segunda (28), pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargador Cleones Cunha, o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José
Luiz Almeida, e o coordenador das ações de Conciliação do Núcleo no Estado, juiz Alexandre Abreu.
O evento faz parte do projeto "Consumidor Adimplente - Cidadão com plenos Direitos", que tem como objetivo
estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande volume de créditos não pagos, para que
estas apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus clientes, com imediata retirada de
eventual restrição da dívida negociada.

Esta é a terceira edição do evento em São Luís, que já ocorreu também nas cidades de Imperatriz e Santa Inês,
totalizando mais de nove mil atendimentos, representando R$ 26 milhões de dívidas negociadas e R$ 16 milhões
em acordos.

O atendimento será feito das 8h às 12h e das 14h às 18h, alguns sem intervalo e sem a necessidade de
agendamento. Participam desta edição do Balcão de Renegociação a Secretaria Estadual da Fazenda; PROCON;
Câmara de Dirigentes Lojistas; Banco do Brasil; Caixa; Bradesco; Banco Itaú; Credishop; Cemar; Caema; NET;
Claro; Embratel; UniCeuma; Ótica Diniz; A Renovar; Distribuidora Nascente; Distribuidora Litoral; Alvorada
Motos; Franere e mais cinco empresas que estão sendo representadas pela Câmara de Mediação e Arbitragem
Empresarial do Maranhão (CBMAE).
O cliente Luiz André Silva possuía uma dívida de R$ 49 mil com o Banco do Brasil, oriunda de empréstimos e
operações financeiras. Com a renegociação, a dívida foi reduzida a R$ 36 mil e parcelada em 60 vezes sem juros.
"Desta forma, ganham os dois lados, porque o Banco receberá seu dinheiro e eu poderei retomar o meu crédito
na praça", avaliou.

CONCILIAÇÃO – O desembargador Cleones Cunha ressaltou que o brasileiro possui a cultura de desejar quitar
suas dívidas, apesar da crise econômica que o país enfrenta. "Quando reunimos a participação do Judiciário,
empresas e cidadãos buscando a conciliação é um sinal de que vamos vencer essa crise", assinalou.

O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, ressaltou os
benefícios da renegociação de dívidas que, segundo ele, vão além dos acordos financeiros, passando pela
importância de sedimentar na coletividade o sentimento conciliatório, evitando o crescimento das demandas
judiciais e agilizando o tempo de resposta. "Queremos mostrar às pessoas que elas podem ser protagonistas de



sua própria vida, e podem sentar para resolver pessoalmente suas dívidas com os credores", avaliou.

O juiz Alexandre Abreu falou dos objetivos do Balcão, que partem da necessidade de atender a parcela da
população que está inadimplente e necessita retomar sua condição de consumidor, além dos benefícios que os
acordos trazem às empresas e ao Judiciário.

"Ganham também as empresas, que recebem recursos para garantir suas obrigações, e o Judiciário, que
observa uma série de pendências sendo resolvidas sem chegarem à Justiça", frisou.

COMO FUNCIONA - Logo na entrada, o consumidor é atendido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas),
detentor do cadastro do SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito,
o consumidor é encaminhado para atendimento direto.

As empresas participantes estão instaladas em stands personalizados para atendimento de convidados e do
público em geral, que serão atendidos por ordem de chegada, devidamente orientados, conforme a pendência a
ser resolvida.
Identificada a existência de pendência, cujo credor não esteja presente, o consumidor será atendido por uma
entidade de atenção e atendimento ao consumidor para tentativa de solução da pendência de forma virtual, ou
para agendamento de audiência no Centro de Conciliação.
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Nessa quinta-feira (24), na Comarca de Imperatriz, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargador Cleones Cunha, lançou o Protocolo Descentralizado de Segundo Grau, que possibilita fazer
petições à segunda instância do Judiciário maranhense em qualquer comarca do interior do Maranhão. O
lançamento se deu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Maranhão em Imperatriz, com a presença do
presidente da OAB-MA, Thiago Diaz.
O Protocolo Descentralizado de 2º Grau - que foi restruturado pela Resolução nº 60/2016 - foi um pleito da
OAB-MA ao presidente Cleones Cunha, que se comprometeu em atender com o objetivo de uma melhor
prestação jurisdicional, ao facilitar o trabalho do advogado que atua nas comarcas do interior do Estado. "No
momento que nós facilitamos o trabalho do advogado, estamos facilitando a vida do jurisdicionado. Foi um
compromisso firmado com a OAB-MA e aqui estamos colocando em prática", disse o desembargador Cleones
Cunha, anunciando a implantação do Protocolo Descentralizado para as comarcas do interior a partir da
Comarca da Ilha. "Sabemos que muitos advogados têm suas causas em comarcas distantes de São Luís, onde o
Segundo Grau é sediado. Portanto, instalaremos esse protocolo também no sentido inverso", completou.
O presidente do TJMA, lembrou, porém, que o serviço Protocolo Descentralizado está sendo instalado já com
previsão de um dia chegar ao fim. "Vai ter fim porque daqui a um tempo estaremos com 100% do PJE
implantado. Com isso, acabaremos com protocolo descentralizado, porque as petições poderão ser feitas em
qualquer lugar para qualquer unidade judicial através do sistema eletrônico".

Coesão - Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, o serviço é de extrema importância para todos os
operadores do Direito. "Acima de tudo, vejo essa medida como o fio condutor de facilidades para execução dos
trabalhos desses operadores. É uma medida que facilitará a vida dos advogados, mas também em muito a
prestação jurisdicional que é compromisso do presidente do Tribunal com todos os jurisdicionados". Ele
ressaltou, ainda, que a união de forças entre as instituições é "importantíssima nessa quadra histórica difícil
pela qual passa a nossa República, que requer a união e a coesão de todos aqueles que estão prontos para lutar
pelas melhorias que o nosso país tanto precisa".
O lançamento do Protocolo Descentralizado teve a participação do diretor do Fórum de Imperatriz, juiz Marco
Antonio de Oliveira; do vice-presidente e presidente eleito da Associação dos Magistrados do Maranhão, juiz
Ângelo Santos; e do presidente da seção da OAB-MA de Imperatriz, advogado Heleno Mota. O evento também
foi prestigiado por juízes e advogados da Região Tocantina.
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Setecentos e cinquenta casais participaram da 3ª edição do projeto “Casamento Comunitário”, no
Quinquagésimo Batalhão de Infantaria de Selva (50º BIS), em Imperatriz, a 629 km de São Luís. A
cerimônia reuniu autoridades locais, servidores do Poder Judiciário e pessoas da comunidade. A
celebração dos matrimônios – promovida pela 2ª Vara da Família da comarca, em parceria com o
comando local do Exército e a Prefeitura Municipal – foi aberta pelo presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha. O desembargador José Bernardo Rodrigues
representou a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, na cerimônia, que foi
coordenada pelo juiz Adolfo Pires da Fonseca Neto.
“A festa é de todos, do Poder Judiciário e da comunidade. A maioria já está casada de fato, mas este
projeto é uma oportunidade de oficializar estas uniões de acordo com a lei. Rogo que sejam muito
felizes e peço aos noivos e noivas que constituam famílias felizes”, destacou o presidente do TJMA.
Na cerimônia, foi prestada uma homenagem ao desembargador Jorge Rachid, idealizador do projeto
“Casamentos Comunitários”, no Judiciário do Maranhão. A homenagem incluiu a projeção de um vídeo
institucional.
“Quando surgiu a ideia deste projeto, eu não acreditei. Mas desde a primeira edição a iniciativa
mostrou-se necessária, quando reuniu 250 casais, em praça pública, no ano de 1999, em São Luís. Eu
faço um agradecimento especial, em nome dos mais de 100 mil casais que já oficializaram a união nos
casamentos comunitários”, ressaltou o presidente do TJMA.
Presente na cerimônia, o ex-presidente e ex-corregedor do TJMA, desembargador Jorge Rachid,
agradeceu a homenagem e aproveitou para parabenizar os casais participantes. “Há um dito popular
que quem casa nos casamentos comunitários não separa, então desejo muitos anos de matrimônio aos
nubentes”, enfatizou.
Cerca de 17 magistrados e três juízes de Paz participaram da cerimônia de oficialização da união dos
casais. Também prestigiaram o evento o diretor do Fórum de Imperatriz, juiz Marco Antonio de
Oliveira, autoridades militares e políticas, advogados, entre outros.
Casamentos – Os noivos mais idosos, Raimundo Ribeiro Silva (84 anos) e Romilda Livramento da Silva
(60 anos) foram casados pelo juiz Jocelmo Sousa Gomes (1º Juizado Cível). Juntos há 15 anos, o casal
recebeu o apoio dos filhos gerados de relações anteriores para oficializarem a união.
“Eu sou lavrador e fui eu quem tomou a iniciativa de fazer o convite para morar comigo. Meus onze
filhos gostaram da ideia”, revelou o noivo. “Meus quatro filhos me apoiaram bastante, diziam que eu
precisava de um companheiro e assim ele tem sido, por isso resolvemos oficializar”, contou a noiva.
Felipe Costa Santos e Sabrina Santos foram os mais jovens da cerimônia. Ambos com 17 anos, foram
casados pelo juiz Angelo Santos, da comarca de Açailândia, atual vice-presidente e presidente eleito
da Associação dos Magistrados do Maranhão.
“Estamos em mais uma etapa dos casamentos comunitários. O casamento continua uma instituição
forte e abençoada, eis que casa-se muito mais do que divorcia-se, digo isto com a firmeza de ser um
juiz de Vara de Família”, revelou o juiz Adolfo Pires da Fonseca Neto.
Projeto - O projeto Casamentos Comunitários foi instituído pela Corregedoria Geral da Justiça do
Maranhão no ano de 1999, na gestão do então corregedor Jorge Rachid. Destinado a pessoas de baixa
renda, o projeto já possibilitou a oficialização de mais de 100 mil uniões em todo o Estado.
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Na segunda-feira (28), às 9h, será aberto o 3º Balcão de Renegociação de Dívidas de São Luís, promovido pelo
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. O
evento ocorre até o dia 2 de dezembro no Espaço Renascença (Rua Anapurus, nº 18, Jardim Renascença).

De 8h às 12h e 14h às 18h, sendo que alguns atendimentos não têm intervalo, consumidores terão a
oportunidade de renegociar suas dívidas com empresas parceiras do evento, com benefícios que chegam até a
90% de desconto em juros e multas.

O evento faz parte do projeto “Consumidor Adimplente – Cidadão com plenos Direitos”, que tem como objetivo
estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande volume de créditos não pagos, para que
estas apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus clientes, com imediata retirada de
eventual restrição da dívida negociada.

O coordenador das ações de Conciliação do Núcleo, juiz Alexandre Abreu, explica que para obter êxito em
projetos como o Balcão de Renegociação é necessário um envolvimento maior abrangendo dois públicos – de um
lado, o dos grandes demandantes (empresas e Poder Público) e, do outro lado, o dos usuários, consumidores,
pessoas que vêm à Justiça buscar os seus direitos.

“Para desenvolver os projetos de conciliação é imprescindível o envolvimento de todos esses atores que, de
algum modo, estão dentro do processo de conflito, para encontrar mecanismos de facilitação de diálogo e
melhoramento dessa comunicação para busca de resultados”, frisou.

Na terceira edição do Balcão em São Luís, 25 parceiros confirmaram presença no evento. São eles: Secretaria
da Fazenda do Estado do Maranhão, PROCON, Câmara de Dirigentes Lojistas, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco,
Banco Itaú, Credishop, Cemar, Caema, NET, Claro, Embratel, UniCeuma, Ótica Diniz, A Renovar, Distribuidora
Nascente, Distribuidora Litoral, Alvorada Motos, Franere e mais cinco empresas que preferem não ter seus
nomes divulgados, mas estão sendo representadas pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do
Maranhão (CBMAE).
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Justiça condena homem que tentou matar mulher do ex-prefeito de Santa Quitéria
Foi condenado a 10 anos de reclusão Antônio Moreira Rocha, conhecido como “Tosa”, acusado de tentar matar
a tiros a mulher do ex-prefeito de Santa Quitéria (MA), Manin Leal, a vereadora Maria Ivanice Pimentel Leal,
candidata à prefeitura daquele município nas eleições deste ano. A pena será cumprida em regime fechado na
Penitenciária de Pedrinhas, na capital.

O julgamento ocorreu na sexta-feira (24), no 1º Tribunal do Júri de São Luís, no Fórum Des. Sarney Costa
(Calhau). Começou às 9h e só terminou por volta da meia noite. O julgamento foi presidido pelo juiz Osmar
Gomes dos Santos. 

Foram ouvidas oito testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação. Na acusação, atuou o promotor de
Justiça Willer Siqueira e a advogada Lenir Vasconcelos (assistente) e na defesa, o advogado Erivelton Lago. O
juiz concedeu ao réu o direito de recorrer da decisão do júri em liberdade.

O crime ocorreu em 11 de julho de 1997, por volta das 19h30, na residência da vítima, no município de Santa
Quitéria. Devido à grande repercussão desse caso na região, foi feito o pedido de desaforamento do processo
para São Luís no ano de 2015.

Em consequência da tentativa de homicídio, Maria Ivanice Pimentel Leal ficou paraplégica e usa cadeira de
rodas. Emocionada, ela relatou, durante a sessão de julgamento na sexta-feira (25), que estava em casa com o
filho de seis meses no colo, quando Antônio Moreira Rocha, armado com um revólver, entrou na residência
perguntando pelo então prefeito Manin Leal.

Quando ela respondeu que o marido não se encontrava no local, o acusado atirou acertando dois disparos
contra a vítima, atingindo-a no tórax e nas costas. O réu ainda tentou atirar contra a criança, mas foi impedido
por uma pessoa que estava no local.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação do crime seria porque o então prefeito Manin Leal teria
passado a outra pessoa a concessão do serviço de transporte que fazia linha da sede do município de Santa
Quitéria para o povoado Buriti Seco. Antes a linha de ônibus era explorada pelo do acusado.

TJMA
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Balcão de Renegociação de Dívidas de São Luís começa nesta segunda-feira
|    Redação com informações da assessoria
 Balcão de Renegociação de Dívidas de São Luís começa nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira (28), às 9h, será aberto o 3º Balcão de Renegociação de Dívidas de São Luís, promovido
pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão.
O evento ocorre até o dia 2 de dezembro no Espaço Renascença (Rua Anapurus, nº 18, Jardim Renascença). A
partir das 8h às 12h e 14h às 18h, sendo que alguns atendimentos não têm intervalo, consumidores terão a
oportunidade de renegociar suas dívidas com empresas parceiras do evento, com benefícios que chegam até a
90% de desconto em juros e multas.
 
O evento faz parte do projeto "Consumidor Adimplente – Cidadão com plenos Direitos", que tem como objetivo
estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande volume de créditos não pagos, para que
estas apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus clientes, com imediata retirada de
eventual restrição da dívida negociada.
 
O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, diz que o
importante é a sociedade se unir ao projeto. "Temos que ter convicção que a sociedade se compõe de
instituições formais e não formais e que essas instituições não formalizadas precisam ser co-partícipes na
resolução de conflitos", salienta.
 
O coordenador das ações de Conciliação do Núcleo, juiz Alexandre Abreu, explica que para obter êxito em
projetos como o Balcão de Renegociação é necessário um envolvimento maior abrangendo dois públicos – de um
lado, o dos grandes demandantes (empresas e Poder Público) e, do outro lado, o dos usuários, consumidores,
pessoas que vêm à Justiça buscar os seus direitos.
"Para desenvolver os projetos de conciliação é imprescindível o envolvimento de todos esses atores que, de
algum modo, estão dentro do processo de conflito, para encontrar mecanismos de facilitação de diálogo e
melhoramento dessa comunicação para busca de resultados", frisou.
 
Na terceira edição do Balcão em São Luís, 25 parceiros confirmaram presença no evento. São eles: Secretaria
da Fazenda do Estado do Maranhão, PROCON, Câmara de Dirigentes Lojistas, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco,
Banco Itaú, Credishop, Cemar, Caema, NET, Claro, Embratel, UniCeuma, Ótica Diniz, A Renovar, Distribuidora
Nascente, Distribuidora Litoral, Alvorada Motos, Franere e mais cinco empresas que preferem não ter seus
nomes divulgados, mas estão sendo representadas pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do
Maranhão (CBMAE).
 
Como funciona?
 
Logo na entrada, o consumidor é atendido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), detentor do cadastro do
SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, o consumidor é
encaminhado para atendimento direto.
 
As empresas participantes ficarão instaladas em stands personalizados para atendimento de convidados e do
público em geral, que serão atendidos pelo sistema de ordem de chegada, devidamente orientados, conforme a
pendência a ser resolvida.
 
Identificada a existência de pendência, cujo credor não esteja presente, o consumidor será atendido por uma
entidade de atenção e atendimento ao consumidor para tentativa de solução da pendência de forma virtual, ou
para agendamento de audiência no Centro de Conciliação.
 
Resultados



 
O Balcão já teve quatro edições, sendo duas realizadas em São Luís – em novembro de 2015 e junho de 2016 –
uma em Imperatriz, em março de 2016 e a última em Santa Inês, nos dias 17 e 18 deste mês. Em todas, além do
atendimento presencial e envio de propostas de solução de dívidas pelo meio virtual, há serviços informativos e
agendamentos para audiências de conciliação.
 
O resultado das edições anteriores contabilizaram 9.409 atendimentos, com negociação de dívida originária no
valor de R$ 26.214.590,37, cuja renegociação, além do parcelamento, com abatimento médio de 36,2%,
totalizou o valor final de R$ 16.745.264,20.[
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Na segunda-feira (28), às 9h, será aberto o 3º Balcão de Renegociação de Dívidas de São Luís, promovido pelo
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. O evento
ocorre até o dia 2 de dezembro no Espaço Renascença (Rua Anapurus, nº 18, Jardim Renascença).
 
De 8h às 12h e 14h às 18h, sendo que alguns atendimentos não têm intervalo, consumidores terão a oportunidade de
renegociar suas dívidas com empresas parceiras do evento, com benefícios que chegam até a 90% de desconto em
juros e multas.
 
O evento faz parte do projeto "Consumidor Adimplente – Cidadão com plenos Direitos", que tem como objetivo
estimular a participação de entidades públicas e privadas, com grande volume de créditos não pagos, para que estas
apresentem condições favoráveis à quitação dos débitos por seus clientes, com imediata retirada de eventual
restrição da dívida negociada.
 
O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, diz que o importante é a
sociedade se unir ao projeto. "Temos que ter convicção que a sociedade se compõe de instituições formais e não
formais e que essas instituições não formalizadas precisam ser co-partícipes na resolução de conflitos", salienta.
 
O coordenador das ações de Conciliação do Núcleo, juiz Alexandre Abreu, explica que para obter êxito em projetos
como o Balcão de Renegociação é necessário um envolvimento maior abrangendo dois públicos – de um lado, o dos
grandes demandantes (empresas e Poder Público) e, do outro lado, o dos usuários, consumidores, pessoas que vêm à
Justiça buscar os seus direitos.
"Para desenvolver os projetos de conciliação é imprescindível o envolvimento de todos esses atores que, de algum
modo, estão dentro do processo de conflito, para encontrar mecanismos de facilitação de diálogo e melhoramento
dessa comunicação para busca de resultados", frisou.
 
Na terceira edição do Balcão em São Luís, 25 parceiros confirmaram presença no evento. São eles: Secretaria da
Fazenda do Estado do Maranhão, PROCON, Câmara de Dirigentes Lojistas, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Banco
Itaú, Credishop, Cemar, Caema, NET, Claro, Embratel, UniCeuma, Ótica Diniz, A Renovar, Distribuidora Nascente,
Distribuidora Litoral, Alvorada Motos, Franere e mais cinco empresas que preferem não ter seus nomes divulgados,
mas estão sendo representadas pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Maranhão (CBMAE).
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Acordo firmado no Juizado Especial da Fazenda Pública de São Luís garantiu que uma idosa de 96 anos, doente
de Alzheimer, receba do município os medicamentos necessários. A audiência ocorreu durante as atividades da
Semana Nacional de Conciliação que se encerra hoje.

O acordo, homologado pelo  titular do Juizado da Fazenda, Manoel Matos de Araújo Chaves, diz que o Município
de São Luís comprometeu-se a atender integralmente o pedido, além  de garantir fraldas geriátricas de uso
contínuo e  também realização da avaliação médica da idosa portadora de Alzheimer que ainda tem quadro de
pneumonia, hipertensão arterial e paralisia cerebral.

 Essa ação foi proposta pela Defensoria Pública Estadual em agosto deste ano, após a filha da aposentada não
conseguir com a Secretaria de Saúde os medicamentos para doenças neurológicas solicitadas.

Manoel Matos explicou que o Juizado da Fazenda incluiu na Semana Nacional de Conciliação processos com
maior possibilidade de acordo a aqueles considerados de maior urgência para que se conclua logo a instrução
processual e o juiz possa assim, aplicar as sentenças .

As audiências do evento estão acontecendo nos juizados, Centro de Conciliação e varas da Família no Fórum
Desembargador Sarney Costa - Calhau, que durante  os cinco dias do evento de conciliação, a unidade judiciária
agendou 41 audiências de ações contra o Estado do Maranhão, Município de São Luís e outras entidades
públicas , que inclusive tem a maioria das suas ações para processos relativos à área da saúde.

O titular do 3º Juizado Cível, Mário Prazeres Neto, disse que a Semana de Conciliação fomenta a cultura do
acordo e que as partes comparecem às audiências predispostas a conciliar. O magistrado lembrou que a
conciliação é um princípio dos Juizados Especiais  e que essa prática é aplicada durante todo o ano naquela
unidade judiciária. Conforme dados do juizado, todas as audiências agendadas para os três primeiros dias do
evento foram realizadas.

Sobre -  A Semana de Conciliação, que acontece em todo o Brasil no período de 21 a 25 de novembro de 2016,
está ocorrendo na capital e nas comarcas do interior do Maranhão. Essa é a 11ª edição do evento que é
promovido anualmente pelo Poder Judiciário para buscar soluções alternativas aos conflitos apresentados à
Justiça.

 


