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Sete fatos inacreditáveis que marcaram a política do MA em 2017

Poder ganhou casos inusitados ao longo do ano, como Flávio Dino culpar Roseana por desvios em seu próprio
governo e Duarte Júnior subir numa marquise para estrelar propaganda do Procon

Com o ano de 2017 a poucos dias para o seu fim, o ATUAL7 resolveu relembrar aos leitores fatos inacreditáveis
produzidos pela politica maranhense ao logo dos últimos 12 meses.

Houve de tudo. Teve Flávio Dino culpando Roseana Sarney por desvios em sua própria gestão, narcotraficante
ganhado liberdade sem precisar sequer utilizar monitoramento eletrônico e, o mais recente, o presidente do
Procon subindo numa marquise para estrelar a propaganda do órgão. Confira os piores momentos da política no
Maranhão em 2017:

1. Promoção pessoal

O governador Flávio Dino (PCdoB) ignorou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Assembleia Legislativa e alegou vício de inconstitucionalidade para vetar projeto de lei do deputado César Pires
(PEN) que disciplinaria a veiculação impessoal de publicidade e propaganda do Governo Estadual e dos
Municípios, seus respectivos Poderes e Entidades da Administração Indireta.

Se houvesse sancionado a proposta, além de por fim às marginalidades de prefeitos e presidentes de Câmaras
que pintam prédios públicos com alusão às suas logomarcas de campanha e com cores de seus partidos, o
comunista teria acabado também com promoções pessoais mais descaradas ainda, como a feita pelo seu próprio
governo, que malandramente fixou uma placa do programa Escola Digna em Marajá do Seja com a expressão
“Governo Flávio Dino”.

2. Esquema complexo

Questionado pelo jornalista Eduardo Faustini, o repórter secreto do quadro Cadê o dinheiro que tava aqui?, no
Fantástico, da Rede Globo, sobre a inércia total da Secretaria de Estado da Saúde (SES) diante da primeira
descoberta de roubo de mais de R$ 18 milhões do setor, o titular da pasta, Carlos Eduardo Lula, declarou que
não conseguiu perceber os desvios milionários em razão do sistema operado pela organização criminosa ser
“complexo”.

Como o dinheiro era afanado?!

Segundo a força-tarefa da Sermão aos Peixes, operadores da quadrilha sacavam na boca do caixa e escondiam
na cueca e numa mochila o dinheiro que deveria ter sido utilizado para o funcionamento da rede pública
estadual de saúde.

3. Pizza de peixe



Deputados da base governista na Assembleia Legislativa do Maranhão transformaram em gravação clandestina
um áudio compartilhado pelo próprio deputado Levi Pontes (PCdoB) confessando desvio de verba pública, crime
eleitoral e improbidade administrativa.

Com a estratégia, Pontes foi inocentado em uma representação que pedia a cassação de seu mandato.

No áudio em questão, o parlamentar comunista manda separar para ele quilos e quilos de pescado que havia
sido adquirido com recursos da Prefeitura Municipal de Chapadinha. Pior ainda: o peixe seria roubado era pra
ser distribuído em outros municípios, onde o deputado mantém feudo eleitoral.

4. Culpa de Roseana

Pilhado no escandaloso esquema de corrupção desbaratado pela Sermão aos Peixes, o governador Flávio Dino
tentou passar para a população maranhense que desvios acontecidos em 2015, 2016 e agora em 2017, no setor
da saúde, aconteceram por culpa de sua antecessora, a ex-governadora e agora pré-candidata ao Palácio dos
Leões, Roseana Sarney.

Pressionado e ridicularizado nas redes sociais, ele voltou atrás e adotou a estratégia lulista de se passar por
perseguido e atacar a Polícia Federal.

5. Coronelismo gospel

Esquecida por institutos de pesquisa no início da pré-campanha ao Senado, e enfrentando dificuldades para
convencer o atual mandatário do Palácio dos Leões a ungir sua entrada na disputa, a deputada federal Eliziane
Gama (PPS) apelou para o que há de mais medieval e torpe no período eleitoral: o coronelismo gospel.

Vendendo que os pastores da Igreja Assembleia de Deus são os donos dos votos dos eleitores evangélicos,
inclusive os de outras congregações, Gama passou a repetir por onde vai que sua pré-candidatura ao Senado é
um projeto não dela própria, mas de Deus. E que todos os evangélicos do Maranhão estão fechados em oração e
votos com ela.

6. Narcotraficante, mas livre

Líder de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas, homicídios, extorsões, assaltos
a instituições financeiras e caixas eletrônicos, o periculoso Heverton Soares Oliveira foi posto em liberdade
pelos desembargadores Tyrone José Silva e Froz Sobrinho, da Terceira Vara Criminal do TJ-MA, após rápida
estadia no Complexo Penitenciário de Pedrinha.

Apesar da Polícia Civil haver encontrado com o criminoso quatro fuzis AR/M4 5.56; duas pistola 9mm; uma
submetralhadora UZI israelense, uma pistola .380, um revólver calibre 38; uma pistola marca Taurus PT 24/7;
três carregadores de pistola 24/7; e 43 munições calibre 40 hollypoint, ao analisarem um pedido de habeas
corpus, os magistrados entenderam que as informações não demonstravam a necessidade da prisão cautelar do
elemento.

O narcotraficante ganhou as ruas sem sequer ter acompanhamento por tornozeleira eletrônica.



7. Garoto Mídia

Ridicularizando a política maranhense e a própria imagem, o imberbe Hildélis Duarte Júnior subiu na marquise
da sede do Procon maranhense, na Beira-Mar, em São Luís, para estrelar a propaganda institucional do órgão.

Como Duarte é uma invenção de pré-candidatura de deputado estadual de Flávio Dino, o ato virou motivo de
piada e foi rapidamente associado a tirada do legendário Vitorino Freire: “quando você vê jabuti trepado ou foi
enchente ou foi mão de gente”.
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Exemplo de cima

“Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e
não cultivem a ética profissional e o decoro de seus deveres
funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a
processos disciplinares que poderão culminar, ou não, com a perda
do cargo”, declarou
o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, sobre o
ranking de juízes punidos no Maranhão pelo CNJ.
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Jogando limpo

 

José Joaquim, com poucos dias à frente do TJ, deu sinal de que não aceita o famigerado espírito de corpo no
Judiciário, muito menos atitudes que despeitem o Poder. Ele tanto zela pela transparência, quanto não se nega
a debater com a imprensa questões polêmicas e até melindrosas.
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58 detentos que deixaram presídio não retornaram da saída
temporária de Natal

29/12/2017 15:40:27

Complexo Penitenciário em Pedrinhas

Uma Portaria, assinada pelo juiz titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, Márcio Castro Brandão,
beneficiou no último dia 21, 716 presos do regime semi-aberto com saída temporária de Natal. Deste total, 58
detentos não retornaram às unidades prisionais. O prazo de retorno encerrou no dia último dia 27 às 18h.

O recuperando que descumprir o prazo de retorno terá pena de regressão de regime, segundo a portaria que
autoriza o benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP). Foram 716 presos do regime
semi-aberto autorizados a deixar as cadeiras durante o período natalino, sendo 692 de responsabilidade da
Secretaria de Estado Administração Temporária (Seap) e os outros 24 presos são aqueles que cumprem pena
em instituições como Apac's (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e em corporações das
Policias Militar e Civil e, também do Bombeiro Militar.

Segundo a Lei de Execução Penal (LEP), a autorização para saída temporária é concedida por ato motivado do
juiz, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária. Para ter direito ao benefício, o preso do
regime semi-aberto precisa ter cumprido, no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar
comportamento adequado na unidade prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da
pena.

O post 58 detentos que deixaram presídio não retornaram da saída temporária de Natal apareceu primeiro em
Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/12/58-detentos-que-deixaram-presidio-nao-retornaram-da-saida-temporaria-de-natal/
http://www.ma10.com.br/minard
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Presidente do TJMA diz que Judiciário buscará soluções 'justas e
rápidas'

29/12/2017 18:10:32

Desembargador José Joaquim, presidente do TJMA

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
afirmou que o engajamento do Poder Judiciário no sentido de garantir mais eficiência na entrega da prestação
jurisdicional será pleno, para que os conflitos de interesses submetidos à apreciação encontrem solução justa e
rápida, tornando efetiva a garantia constitucional do livre acesso à Justiça, cumprindo-se, assim, o princípio da
igualdade perante a lei.

"O prestígio da Justiça, o apreço, a estima e a confiança que para ela desejamos depende, antes de tudo, do
nosso esforço e dedicação. Assim, conscientes de nossa missão ética, e gerindo processos efetivamente justos,
seremos o instrumento de uma Justiça socialmente equilibrada e equitativa, hábil a ampliar os espaços de
democracia real", frisou o desembargador, conclamando os cidadãos maranhenses a confiarem no Poder
Judiciário como uma força legítima e capaz de realizar a harmonia social.

Ele enfatizou que o Poder Judiciário vem cumprindo a sua missão constitucional, embora, às vezes, embaraçado
por circunstâncias a ele estranhas e resultantes de leis processuais incapazes de imprimir rapidez e eficiência
aos trabalhos judiciários, além da escassez de recursos financeiros para a implementação de projetos essenciais
ao aperfeiçoamento da Justiça.

Quanto a isso, o presidente do TJMA disse que espera contar com o apoio dos Poderes Executivo e Legislativo,
responsáveis pelo aperfeiçoamento da estrutura e aparelhamento do Poder Judiciário, para que se tenha uma
Magistratura bem constituída, dotada de serviços auxiliares adequados, aplicando e interpretando leis
razoavelmente bem redigidas, inspiradas no interesse público e no conhecimento da realidade social.

"Ao Poder Judiciário, compete a interpretação das leis, assegurando a preeminência da Constituição Federal,
tomando-a como base e medida suprema da regularidade jurídica. É na Carta Magna que o povo vê o último
abrigo para as vítimas da vingança, das perseguições, da violência, tendo ela o poder de restabelecer a norma
jurídica que foi rompida, restaurando o direito violado, fazendo valer as garantias nela contidas", assinalou.

De acordo o desembargador, pesa sobre a Magistratura a alta responsabilidade de educar o povo no respeito do
sentimento do Direito, que, segundo ele, é o maior bem para o Estado.

"O cumprimento e a obediência às normas legais deve ser uma virtude para os homens civilizados. No regime
democrático em que vivemos, o respeito a tal ditame conduz à certeza de que ela - a democracia - é necessária
para o progresso e a ordem do Estado e do país", avaliou.



O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos diz que é necessário buscar um amplo esclarecimento
junto à opinião pública para que a sociedade entenda a tarefa do Poder Judiciário, cujas decisões caminham
sempre no sentido de consolidar o regime democrático e no de expurgar os eventuais desvios e costumes de
improbidade que, às vezes, permeiam algumas administrações.

O post Presidente do TJMA diz que Judiciário buscará soluções "justas e rápidas" apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/12/presidente-do-tjma-diz-que-judiciario-buscara-solucoes-justas-e-rapidas/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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Quase 60 presos deixam de retornar após saída para curtir o Natal

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, informou que 58 presos dos 650 que foram liberados
para a saída temporária do Natal não retornaram as unidades prisionais. Descumprindo o acordo previsto para
o benefício.

Assim sendo, 592 presos retornaram as unidades prisionais

O prazo de retorno era até às 18h desta quarta-feira (27), determinado pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais
(VEP), Marcio Castro Brandão, por meio da Portaria 023/2017, que prevê pena de regressão de regime para
quem a descumpriu. 

Além da regressão da pena, os quase 60 presos que deixaram de retornar as unidades prisionais são
considerados a partir de agora foragidos e podem ser presos a qualquer momento.
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Presidente do TJMA desmente notícia distorcida da TV Mirante

Por: John Cutrim
Data de publicação: 28/12/2017 - 11:07

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
desmentiu, categoricamente, nesta quarta-feira (27), notícia distorcida divulgada no telejornal JMTV da TV
Mirante, na qual a emissora de televisão informa que o Tribunal de Justiça do Maranhão não teria se
manifestado sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coloca o Maranhão como o Estado
com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.

Ao contrário do que foi informado pela TV Mirante, o presidente do Tribunal de Justiça, assumiu publicamente,
sem subterfúgios, firme posicionamento sobre o mencionado estudo do Conselho Nacional de Justiça, afirmando
que agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de conduta funcional por parte de magistrados
maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na apuração exemplar de práticas
incompatíveis com a magistratura.

O presidente do TJMA afirma de forma enfática que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da
lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.

“Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo”, declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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Presidente do TJMA afirma que magistrados com má conduta serão
punidos

28/12/2017 00:00:00

Presidente José Joaquim: ação para coibir qualquer tipo de abuso 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão Desembargador Joaquim Figueiredo dos Anjos afirmou nesta
quarta-feira (27), que agirá para coibir qualquer desvio de conduta de juízes e que sua gestão será pautada na
transparência e na apuração exemplar da má conduta dos magistrados, caso isso venha ocorrer. 
 
O presidente do TJMA afirmou enfaticamente que se houver caso de desvio de conduta de magistrados na sua
gestão, o Tribunal de Justiça do Maranhão fará apuração rigorosa nos ditames da lei.
 
"Aquele magistrado que tiver comportamento incompatível com a Magistratura será exemplarmente punido e
responder a processo que poderá combinar, ou não, com a perda do cargo", disse o presidente José Joaquim.
(Jornal Pequeno)
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58 presos não retornaram à prisão após da saída temporária de Natal

Os detentos que descumpriram o prazo terão agora regressão de regime e serão considerados foragidos da
Justiça.

Em 29 de dezembro de 2017

58 do total de 716 presos não voltaram para as prisões maranhenses após a saída temporária de Natal. Eles
deveriam ter regressado às unidades prisionais até às 18h de quarta-feira (27).

Os detentos que descumpriram o prazo terão agora regressão de regime e serão considerados foragidos da
Justiça. De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), para ter direito à saída temporária, o preso do regime
semi-aberto precisa ter cumprido no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar
comportamento adequado na unidade prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da
pena.
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58 não retornaram ao presídio após saída temporária do Natal

Cinquenta e oito detentos, que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado Administração Temporária
(Seap), beneficiados com a saída temporária do Natal no último dia 21, não retornaram no prazo determinado
às respectivas unidades prisionais, estipulado às 18h de quarta-feira, 27. De acordo com a Seap, 650 apenados,
sob a reponsabilidade do órgão, conseguiram

Cinquenta e oito detentos, que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado Administração Temporária
(Seap), beneficiados com a saída temporária do Natal no último dia 21, não retornaram no prazo determinado
às respectivas unidades prisionais, estipulado às 18h de quarta-feira, 27. De acordo com a Seap, 650 apenados,
sob a reponsabilidade do órgão, conseguiram efetivamente o benefício, mas 592 retornaram.

A portaria que autorizou o benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), prevê pena de
regressão de regime para quem a descumpriu. Ao todo, 716 presos do regime semi-aberto foram autorizados a
deixar as cadeias durante o período natalino. Desse número, 692 são de responsabilidade da Secretaria de
Estado Administração Temporária (Seap) e os outros 24 presos são aqueles que cumprem pena em instituições
como Apac’s (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e em corporações das Policias Militar e
Civil e, também do Bombeiro Militar.

De acordo com a Portaria, assinada pelo juiz Márcio Castro Brandão, 684 apenados do regime semi-aberto
estariam aptos a receber o benefício, por preencherem os requisitos legais previstos na Lei de Execução Penal
(LEP).

Em seguida, uma portaria suplementar autorizou a saída temporária a mais 32 reeducandos, totalizando 716
beneficiados. O benefício começou a valer às 9h da última quinta-feira, dia 21, encerrando-se às 18h do dia 27.

Segundo a LEP, a autorização para saída temporária é concedida por ato motivado do juiz, ouvidos o Ministério
Público e a administração penitenciária. Para ter direito ao benefício, o preso do regime semi-aberto precisa ter
cumprido, no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar comportamento adequado na
unidade prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da pena.

A Lei

A Lei de Execução Penal disciplina que o benefício da saída temporária será automaticamente revogado quando
o beneficiário praticar fato definido como crime doloso; for punido por falta grave; desatender as condições
impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso, quando for o caso. A recuperação
do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição
disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.

Saídas

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), nas cinco saídas



temporárias concedidas este ano, somente 7% dos beneficiários não retornaram dentro do prazo às suas
respectivas unidades prisionais. A maior redução foi registrada na saída temporária do Dia das Crianças,
quando foram beneficiados 669 recuperandos dos quais apenas 34 não retornaram, ou seja, 5,1%.

Este ano, em cinco saídas temporárias, foram beneficiados 2.937 detentos e não retornaram ao complexo de
Pedrinhas 225. Apesar de as duas portarias da VEP indicarem 716 presos beneficiados, a Seap diz que apenas
650, sob sua responsabilidade saíram e desses, 58 não voltaram e passam à condição de foragidos.

Em nota, o Governo do Estado informa que dos 650 detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, que
efetivamente deixaram o sistema prisional, na manhã do dia 21 deste mês, 592 retornaram às suas respectivas
unidades prisionais; e 58 apenados, portanto, não cumpriram o prazo de retorno às 18h desta quarta-feira, 27,
determinado pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Márcio Castro Brandão, por meio da Portaria
023/2017, que prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu.

Números

548 presos beneficiados – 45 não voltaram – na saída temporária de Páscoa

442 presos beneficiados – 47 não voltaram – na saída temporária do Dia das mães

556 presos beneficiados – 41 não voltaram – na saída temporária do Dia dos pais

675 presos beneficiados – 34 não voltaram – na saída temporária do Dia das Crianças

716 presos beneficiados — 58 não voltaram – na saída temporária de Natal
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De acordo com a portaria que autoriza a saída, 716 presos foram beneficiados.

SÃO LUÍS - Cinquenta e oito detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, dada no último dia 21 de
dezembro, ainda não retornaram às unidades prisionais. O prazo estipulado era até às 18h de quarta-feira (27).

Quem descumprir o prazo de retorno terá pena de regressão de regime, segundo a portaria que autoriza o
benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP). Foram 716 presos do regime semi-aberto
autorizados a deixar as cadeiras durante o período natalino, sendo 692 de responsabilidade da Secretaria de
Estado Administração Temporária (Seap) e os outros 24 presos são aqueles que cumprem pena em instituições
como Apac's (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e em corporações das Policias Militar e
Civil e, também do Bombeiro Militar.

A portaria que autorizou o benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), prevê pena de
regressão de regime para quem a descumpriu.

De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), para ter direito à saída temporária, o preso do regime
semi-aberto precisa ter cumprido no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar
comportamento adequado na unidade prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da
pena.
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58 não retornaram ao presídio após saída temporária do Natal
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Portaria que autorizou o benefício prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu e passar a ser
considerado foragido

Complexo Penitenciário de Pedrinhas
SÃO LUÍS - Cinquenta e oito detentos, que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado Administração
Temporária (Seap), beneficiados com a saída temporária do Natal no último dia 21, não retornaram no prazo
determinado às respectivas unidades prisionais, estipulado às 18h de quarta-feira, 27. De acordo com a Seap,
650 apenados, sob a reponsabilidade do órgão, conseguiram efetivamente o benefício, mas 592 retornaram.

A portaria que autorizou o benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), prevê pena de
regressão de regime para quem a descumpriu. Ao todo, 716 presos do regime semi-aberto foram autorizados a
deixar as cadeias durante o período natalino. Desse número, 692 são de responsabilidade da Secretaria de
Estado Administração Temporária (Seap) e os outros 24 presos são aqueles que cumprem pena em instituições
como Apac’s (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e em corporações das Policias Militar e
Civil e, também do Bombeiro Militar.

De acordo com a Portaria, assinada pelo juiz Márcio Castro Brandão, 684 apenados do regime semi-aberto
estariam aptos a receber o benefício, por preencherem os requisitos legais previstos na Lei de Execução Penal
(LEP).

Em seguida, uma portaria suplementar autorizou a saída temporária a mais 32 reeducandos, totalizando 716
beneficiados. O benefício começou a valer às 9h da última quinta-feira, dia 21, encerrando-se às 18h do dia 27.

Segundo a LEP, a autorização para saída temporária é concedida por ato motivado do juiz, ouvidos o Ministério
Público e a administração penitenciária. Para ter direito ao benefício, o preso do regime semi-aberto precisa ter
cumprido, no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar comportamento adequado na
unidade prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da pena.

A Lei

A Lei de Execução Penal disciplina que o benefício da saída temporária será automaticamente revogado quando
o beneficiário praticar fato definido como crime doloso; for punido por falta grave; desatender as condições
impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso, quando for o caso. A recuperação
do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição
disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.

Saídas



De acordo com dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), nas cinco saídas
temporárias concedidas este ano, somente 7% dos beneficiários não retornaram dentro do prazo às suas
respectivas unidades prisionais. A maior redução foi registrada na saída temporária do Dia das Crianças,
quando foram beneficiados 669 recuperandos dos quais apenas 34 não retornaram, ou seja, 5,1%.

Este ano, em cinco saídas temporárias, foram beneficiados 2.937 detentos e não retornaram ao complexo de
Pedrinhas 225. Apesar de as duas portarias da VEP indicarem 716 presos beneficiados, a Seap diz que apenas
650, sob sua responsabilidade saíram e desses, 58 não voltaram e passam à condição de foragidos.

Em nota, o Governo do Estado informa que dos 650 detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, que
efetivamente deixaram o sistema prisional, na manhã do dia 21 deste mês, 592 retornaram às suas respectivas
unidades prisionais; e 58 apenados, portanto, não cumpriram o prazo de retorno às 18h desta quarta-feira, 27,
determinado pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Márcio Castro Brandão, por meio da Portaria
023/2017, que prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu.

Números

548 presos beneficiados – 45 não voltaram – na saída temporária de Páscoa

442 presos beneficiados – 47 não voltaram – na saída temporária do Dia das mães

556 presos beneficiados – 41 não voltaram – na saída temporária do Dia dos pais

675 presos beneficiados – 34 não voltaram – na saída temporária do Dia das Crianças

716 presos beneficiados -- 58 não voltaram - na saída temporária de Natal
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58 presos não retornaram da saída temporária de Natal

Foram 716 presos do regime semi-aberto autorizados a deixar as cadeias durante o período natalino

 

58 presos não retornaram para o sistema penitenciário após a saída temporária de Natal. O prazo para a
reapresentação se encerrou às 18h da última quarta-feira (27).

Quem descumpriu o prazo de retorno terá pena de regressão de regime, segundo a portaria que autoriza o
benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP). Foram 716 presos do regime semi-aberto
autorizados a deixar as cadeias durante o período natalino, sendo 692 de responsabilidade da Secretaria de
Estado Administração Temporária (Seap) e os outros 24 presos são aqueles que cumprem pena em instituições
como Apac’s (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e em corporações das Policias Militar e
Civil e, também do Bombeiro Militar.

Para ter direito à saída temporária, o preso do regime semi-aberto precisa ter cumprido no mínimo, 1/6
(primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar comportamento adequado na unidade prisional; além da
compatibilidade entre o benefício e os objetivos da pena.
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58 presos não retornaram da saída temporária de Natal

De acordo com a portaria que autoriza a saída, 716 presos foram beneficiados.

29 Dez 2017 Segurança Pública

SÃO LUÍS – Cinquenta e oito detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, dada no último dia 21 de
dezembro, ainda não retornaram às unidades prisionais. O prazo estipulado era até às 18h de quarta-feira (27).

Quem descumprir o prazo de retorno terá pena de regressão de regime, segundo a portaria que autoriza o
benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP). Foram 716 presos do regime semi-aberto
autorizados a deixar as cadeiras durante o período natalino, sendo 692 de responsabilidade da Secretaria de
Estado Administração Temporária (Seap) e os outros 24 presos são aqueles que cumprem pena em instituições
como Apac’s (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) e em corporações das Policias Militar e
Civil e, também do Bombeiro Militar.

A portaria que autorizou o benefício, assinada pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), prevê pena de
regressão de regime para quem a descumpriu.

De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), para ter direito à saída temporária, o preso do regime
semi-aberto precisa ter cumprido no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar
comportamento adequado na unidade prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da
pena.
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Acusado de mandar matar dono de panificadora é preso

O crime aconteceu no dia 27 de abril deste ano.

28 Dez 2017 Imperatriz, Polícia

Foi preso em Imperatriz nas primeiras horas da manhã da última quarta-feira (27) Raimundo Romulo de Sousa,
conhecido como “Pastor”, que é acusado de ser o mandante do assassinato do empresário Valdiney Pereira da
Silva (41 anos), o “Ney da Padaria”, que era proprietário de uma panificadora localizada no bairro Maranhão
Novo, no município.

A ação foi realizada em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Juíza da Central de
Inquéritos e Custódia de Imperatriz e pelo Juíz da 1a. Vara Criminal de São Luís. Estiveram à frente da
operação a Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da SHPP, em conjunto com a Superintendência
Especial de Investigação Criminal (DCRIF/SEIC) e contou com o apoio do Serviço de Inteligência da Secretaria
de Segurança Pública (SSP/MA).

O crime aconteceu no dia 27 de abril deste ano. Comandados por Raimundo, teriam cometido o crime o cabo
Wilson Castro do Nascimento e o soldado Hermano Lima de Queiroz, policiais militares de Imperatriz. Ambos
estão presos e custodiados no Comando Geral da Polícia Militar em São Luís.
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13 crimes que chocaram o Maranhão

Você lembra do ataque aos índios Gamela, o assassinato de Alanna Ludmila e do ex-prefeito de Barra do Corda,
Nenzim? Confira nossa retrospectiva dos principais casos de crimes de 2017

Data de publicação: 28 de Dezembro de 2017

2017 chega ao fim e com ele uma bagagem de casos de grande repercussão. Os dados, no entanto, apontam que
os crimes foram menores com relação ao ano passado. Segundo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública,
o número de crimes violentos foi de 65 em janeiro e 59 em novembro. Houve uma queda de 31% em novembro,
com relação ao mesmo periódo no ano passado. Relembre os casos que mais repercutiram ao longo deste ano.

Onda de estupros e assaltos na UFMA

O clima de medo e insegurança se instalou dentro do Campus Bacanga da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA) em abril de 2017, quando uma onda de assaltos e estupros assustou os estudantes. Em menos de
quatro dias foram registrados dois assaltos seguidos de estupro dentro da instituição. Além disso, diversos
assaltos ao ônibus que faz linha para a universidade foram denunciados. Estudantes e entidades estudantis
reivindicaram mais segurança à UFMA. O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação contra a
universidade e o estado do Maranhão para exigir providências no sentido de garantir a segurança de discentes
e funcionários. Um homem de 33 anos e um menor foram presos.

Conflito entre fazendeiros e índios Gamela

No dia 30 de abril uma aldeia indígena da etnia Gamela foi atacada por dois homens munidos com facões e
armas de fogo em um área localizada no Povoado das Bahias, em Viana. A região é disputada por ambas as
partes: indígenas pedem a demarcação, fazendeiros alegam ser donos das terras. Ao total, 13 índios foram
feridos no ataque. Entidades governamentais visitaram o local para definir a demarcação das terras. No último
dia 22 de novembro, indígenas vieram a São Luís e fecharam Avenida Santos Dumont, onde fica localizada a
sede do Incra, para pedir agilidade no processo de demarcação.

Roberto Elísio é condenado por espancar a mãe idosa

Outro caso de grande repercussão foi a agressão do bacharel em Direito Roberto Elísio Coutinho contra a
própria mãe, a professora aposentada Joseth Coutinho Martins de Freitas, de 84 anos de idade. Circulou nas
redes sociais em maio deste ano um vídeo, gravado pela companheira de Elísio, onde mostra ele ameaçando e
batendo na idosa. No vídeo, o agressor ainda diz que vai internar a mãe e acrescenta: “nem pra tu morrer logo,
né?”. Após denúncia feita pelo filho, Roberto Elísio foi indiciado por tortura à pessoa idosa e foi condenado a 10
anos de prisão em regime fechado.

A ‘justiça’ das facções nas periferias da capital



Em alguns muros da capital maranhense, membros de facções criminosas vêm fazendo ameaças a integrantes
das próprias facções ou facções rivais que cometam atos infracionais contra moradores de suas comunidades.
Foto: Honório Moreira.
Foto: Honório Moreira.
Desde o início de junho, vários vídeos circularam na internet, onde bandidos ‘justiceiros’ punem criminosos que
cometem assaltos em área demarcada como proibida – onde facções criminosas atuam. O “tribunal do crime” se
espalhou por diversos bairros da região metropolitana punindo com tiros nas mãos ou pés de quem não cumpre
as regras. Nos muros, era possível ver as ameaças. A Polícia Militar registrou seis casos onde a justiça das ruas
ditou as regras . 28 pessoas foram presas nos principais pontos de atuam das facções. Outras quatro foram
presas em agosto, suspeitos de receber ordens de dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas para
executar as punições.

Dj maranhense é assassinado em brasilia 

No início de julho, um crime por motivo fútil deixou um jovem maranhense morto em Brasília. O dj Yago
Linhares Sik, de 23 anos, foi assassinado na saída de uma festa ao defender uma amiga que estava sendo
agredida fisicamente pelo assassino confesso, Lucas Albo, também de 23 anos. Segundo os organizadores do
evento, Lucas então foi expulso da festa pelos seguranças e esperou a vítima com uma arma do lado de fora da
casa noturna, e ao vê-lo efetuou dois disparos . Após ser preso, o assassino confessou o crime, mas disse que
não tinha intenção de matar, mas apenas ‘dar um susto’. Lucas segure preso no Complexo Penitenciário da
Papuda, em Brasília, onde aguarda julgamento.

Vereador é encontrado morto em governador nunes freire

Um crime de pistolagem matou um vereador de Governador Nunes Freire em agosto deste ano. Kedson
Rodrigues (PPS) foi encontrado em um matagal com perfurações de facas e tiros. O vereador estava com todos
os seus documentos e uma certa quantia em dinheiro no bolso, o que reforçou a tese da polícia de o crime ter
sido encomendado. Esse é o segundo vereador que é executado. Em 2016, o vereador Esmilton Pereira dos
Santos, de 45 anos, foi assassinado com tiros ao chegar em casa.

Suspeito de agenciar garotas de programa é preso 

Também em agosto, um homem acusado de rufianismo foi preso em flagrante ao fazer o seu próprio
apartamento como ponto de encontro para agenciar garotas de programa. Elbo Bayma de 23 anos, foi detido
após inúmeras denúncias feitas por vizinhos. Nas redes sociais o rapaz não fazia a mínima questão de esconder
a sua condição de ‘cafetão’ e se apresenta como empresário, ostentando riqueza sempre ao lado de belas
mulheres, quase sempre seminuas. Em seu perfil no Instagram, com quase 50 mil seguidores, ele inclusive
posta vídeos obcenos das acompanhantes. Elbo foi solto ao pagar fiança de um salário mínimo.

Maranhense, esposa do traficante “Nem”, é presa no Rio de Janeiro 

A xerifa do tráfico no Rio de Janeiro é uma maranhense e foi presa em outubro deste ano. Uma operação da
Polícia Civil resultou na prisão de Danúbia de Souza Rangel, mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim
Lopes, o famoso “Nem da Rocinha”. Danúbia foi presa na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Natural de
Perimirim, Danúbia, conhecida como a “Xerifa da Rocinha”, foi um dos principais pivôs da guerra entre
traficantes no mês de setembro. Ela foi presa no dia em que tentava retomar o controle da favela, que havia
sido tomada pelo traficante Rogério Avelino da Silva, o “Rogério 157”. Danúbia era quem dava as ordens no
tráfico, a mando de Nem, até perder o poder para Rogério 157. Ela foi condenada da 28 de anos de prisão em
regime fechado, por crime de tráfico de drogas e organização criminosa.



Morte de Alanna Ludmila 

O caso que chocou a população de Paço do Lumiar e do Maranhão, a morte da menina de apenas 10 anos,
Alanna Ludmila Borges Pereira, ocorreu em 1º de novembro de 2017. Alanna desapareceu após a mãe sair para
uma entrevista de emprego. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado enterrado no quintal da sua casa, e o
principal suspeito de assassinar a menina era o seu ex-padastro, Robert Serejo. O caso tomou uma grande
projeção na internet e na mídia. A polícia encontrou Robert, então já foragido e tentando uma fuga na saída de
São Luís. O assassino confessou ter estuprado, assassinado e ocultado o corpo da menina. Robert se encontra
recluso em isolamento no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Continue lendo no link: https://oimparcial.com.br/noticias/2017/12/13-crimes-que-chocaram-o-maranhao/
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Maranhão: 58 detentos não retornam de saída temporária de Natal

Dos 650 beneficiados com a saída temporária de Natal no Maranhão, 58 detentos não cumpriram o prazo de
retorno às 18h, da última quarta-feira (27).

Os presos que não retornaram já são considerados foragidos da justiça e estão sob responsabilidade da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (SEAP).

A autorização para saída temporária foi concedida por ato motivado do juiz, ouvidos o Ministério Público e a
administração penitenciária. Para ter direito ao benefício, o preso do regime semi-aberto precisa ter cumprido,
no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 da pena (reincidentes); apresentar comportamento adequado na unidade
prisional; além da compatibilidade entre o benefício e os objetivos da pena.
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Após o natal, 58 não retornaram dentro do prazo às suas unidades prisionais

POSTED ON SEXTA, 29 DEZEMBRO 2017 08:45 |    DA REDAÇÃO COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA

Dos 684 presos que passaram o Natal em liberdade no Maranhão, 58 que foram beneficiados com a saída
temporária no último dia 21, não retornaram no prazo determinado às suas unidades prisionais, prazo esse que
foi estipulado até às 18h da última quarta-feira (27).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 650 presos estão sob responsabilidade do orgão,
conseguiram o beneficio da saída, mas apenas 592 retornaram.

O benéficio foi autorizado e assinado pelo juíz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), e prevê pena de regressão
de regime para quem cumpriu.Um total de 716 detentos foram liberados durate o natal. Desse número, 692 são
de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Temporária (Seap).

A Lei

A Lei de Execução Penal disciplina que o benefício da saída temporária será automaticamente revogado quando
o beneficiário praticar fato definido como crime
doloso; for punido por falta grave; desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de
aproveitamento do curso, quando for o caso. A
recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da
punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do
condenado.

Saídas

segundo dados da Seap, nas cinco saídas temporárias concedidas este ano, somente 7% dos beneficiários não
retornaram dentro do prazo às suas respectivas unidades prisionais. A maior redução foi registrada na saída
temporária do Dia das Crianças, quando foram beneficiados 669 recuperandos dos quais apenas 34 não
retornaram, ou seja, 5,1%.

Este ano, em cinco saídas temporárias, foram beneficiados 2.937 detentos e não retornaram ao complexo de
Pedrinhas 225. Apesar de as duas portarias da VEP
indicarem 716 presos beneficiados, a Seap diz que apenas 650, sob sua responsabilidade saíram e desses, 58
não voltaram e passam à condição de foragidos.

Em nota, o Governo do Estado informa que dos 650 detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, que
efetivamente deixaram o sistema prisional, na manhã
do dia 21 deste mês, 592 retornaram às suas respectivas unidades prisionais; e 58 apenados, portanto, não
cumpriram o prazo de retorno às 18h desta quarta-feira, 27,
determinado pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Márcio Castro Brandão, por meio da Portaria
023/2017, que prevê pena de regressão de regime para



quem a descumpriu.

Números

548 presos beneficiados – 45 não voltaram – na saída temporária de Páscoa
442 presos beneficiados – 47 não voltaram – na saída temporária do Dia das mães
556 presos beneficiados – 41 não voltaram – na saída temporária do Dia dos pais
675 presos beneficiados – 34 não voltaram – na saída temporária do Dia das Crianças
716 presos beneficiados -- 58 não voltaram - na saída temporária de Natal


