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Criada com o objetivo de coibir maus-tratos e
garantir direitos como a ampla defesa e a
presunção da inocência, a audiência de custodia
vem recebendo severas criticas de maranhenses
revoltados por conta de dois casos recentes, em
que suspeitos da pratica de crimes presos e
atuados em flagrante foram colocados em
liberdade durante audiência de custódia. Os dois
episódios provocaram revolta e protestos e são
destaques em jornais e blogs do estado do
Maranhão.

 
JOVEM É LIBERADO E VOLTA AO MUNDO CRIME EM MENOS DE 24 HORAS

 
No primeiro caso, um jovem de 19 anos foi preso e atuado em fragrante em São Luís por volta das 15h do dia
23/01, quando tentava fazer um depósito de  R$ 800 reais,  com 24 cédulas falsas  de R$ 20 e R$ 50 reais. Três
homens são capturados com R$ 1.200 em notas falsas
 
Horas depois da prisão por estelionato na forma tentada, artigo 14 II, e 171 do CP) e posse de moeda falsa (
artigo 289 I ), o acusado foi levada para audiência de custodia, onde foi posto em liberdade sob a condição de
uso de tornozeleira eletrônica que deveria ser colocada no dia 25/01- (quinta-feira), quando o suspeito deveria
voltar a se apresentar ao juiz. 
 
Só que o beneficiado com a medida não só não retornou ao fórum para se reapresentar ao juiz, como voltou ao
mundo do crime. Na madrugada do dia 24/01, ele teria arrombado e saqueado uma residencia de onde teria
levado vários objetos como: aparelho de som, microondas, televisor, geladeira, ventiladores, bicicleta, botijão de
gás entre outros. Agora o suspeito está solto e sem tornozeleira.  O caso foi destaque na edição do Jornal
Pequeno desta terça-feria (31).         
 

ACUSADO DE ESTUPRO É BENEFICIADO EM IMPERATRIZ
 
No último domingo (26), um caso de estupro abalou a cidade de Imperatriz, uma jovem procurou a policia para
denunciar ter sido vítima de estupro. Encaminhada ao INCRIM, os exames comprovaram estupro, esganadura,
além de varias lesões no corpo. O suspeito foi preso e atuado em flagrante ainda no domingo.
 
Na manhã de segunda-feira (27), por volta das 9h, o acusado foi transferido para Unidade Prisional de

https://jornalpequeno.com.br/2017/01/25/tres-homens-sao-capturados-com-r-1-200-em-notas-falsas/
https://jornalpequeno.com.br/2017/01/25/tres-homens-sao-capturados-com-r-1-200-em-notas-falsas/


Ressocialização de Imperatriz, e no inicio da tarde foi levado para Audiência de Custódia, onde foi colocado em
liberdade.
 
A decisão do juiz causou revolta e muitos protestos, movimentos populares preparam manifestação contra a
atitude do juiz. Os jornais e blogs da região continuam repercutindo o fato.    
 

 
 

O Judiciário maranhense foi o primeiro a adotar a audiência de custódia no Brasil, as audiências vêm sendo
realizadas no estado desde setembro de 2014, e se destinam à oitiva do preso em flagrante de delito e ao exame
da legalidade da prisão. A ação recebeu o reconhecimento da organização internacional de direitos humanos,
Human Rights Watch. A medida coíbe maus-tratos e garante direitos como a ampla defesa e a presunção da
inocência.
 
Entre outros avanços, a iniciativa tem contribuído para reduzir o índice de presos provisórios (ainda não
julgados), mudando uma realidade que obriga milhares de pessoas a passar longos períodos no ambiente hostil
da prisão, sem qualquer definição de seus processos.
 
"as audiências de custódia abrem uma nova perspectiva no Maranhão, requalificando o instituto da prisão como
medida excepcional e preservando a integridade dos presos", afirma o desembargador Fróz Sobrinho,
coordenador da Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão (UMF/TJMA)
 
A implantação da audiência de custódia no âmbito do Judiciário maranhense atende o disposto no art. 7º, item
5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Por meio da
promulgação do Decreto Presidencial nº 678/1992 o Brasil passou a ser signatário da Convenção.
 
Considerando que a restrição da liberdade individual é medida de exceção por imperativo constitucional,
somente aceita nos casos expressos em lei e quando não couber nenhuma das medidas cautelares alternativas à
prisão e estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. 
 
Ainda conforme esse dispositivo, a legislação impõe ao juiz a obrigação de converter em preventiva a prisão em
flagrante delito, quando não for o caso de seu relaxamento ou concessão de liberdade provisória, com ou sem
medida cautelar.
 
Com o procedimento, o magistrado - com base nas circunstâncias da prisão, na gravidade do crime imputado e
na vida pregressa do acusado - pode decidir se ele tem condições de responder ao processo em liberdade.
 
De acordo com a nova redação do artigo 310 do CPP, são três as opções que o juiz pode adotar nestes casos:
relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (nas situações previstas no art. 312 do
Código de Processo Penal) ou conceder a liberdade provisória (com ou sem imposição de fiança ou de outras
medidas cautelares). A decisão tomada pelo juiz deve ser sempre motivada.
 
 
 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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Acusados da morte do advogado Brunno Matos serão julgados
nesta quinta (02)

Brunno Eduardo Matos Soares

Será realizado nesta quinta-feira (02.02), no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), o julgamento dos três
envolvidos na morte do advogado Brunno Eduardo Matos Soares e tentativa de homicídio do irmão dele,
Alexandre Matos, e do amigo Kelvin Kim Chiang, crimes ocorridos na madrugada do dia 06 de outubro de 2014,
no bairro do Olho d’Água, em São Luís. Serão julgados pelo 2º Tribunal do Júri os acusados Carlos Humberto
Marão Filho, Diego Henrique Marão Polary e João José Nascimento Gomes.

Consta na denúncia do Ministério Público que o homicídio e as duas tentativas de homicídio foram resultados
de uma discussão, decorrente de quebra de retrovisores de alguns veículos que estariam obstruindo o acesso à
garagem da residência do acusado Marão Filho, localizada na Rua dos Magistrados, no bairro do Olho d’Água.
Brunno Matos foi morto a golpe de faca. Alexandre Matos e Klevin Chiang também foram feridos com arma
branca.

Carlos Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos; o vigilante
João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de homicídio contra
Kelvin Chiang; e Diego Polary, pela suposta prática de crime de homicídio de Brunno Matos e tentativa de
homicídio contra Alexandre Matos.

A sessão de julgamento, no próximo dia 02 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 2ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, Gilberto de Moura Lima, e ocorrerá no auditório do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).
Atuarão na acusação o promotor de justiça Rodolfo Soares dos Reis, com os assistentes da acusação advogados
Meihem Ibrahim Saad Neto e Rafael Moreira Sauaia. A defesa dos acusados ficará com o defensor público
Marcus Patrício Soares Monteiro e os advogados Ítalo Leite e Benevenuto Serejo.

O julgamento está marcado para começar às 8h30, sem previsão de horário para terminar. Serão ouvidas as
duas vítimas e 13 testemunhas de defesa e de acusação e interrogados os três réus. Serão ouvidos também o
delegado Márcio Fábio Dominici, responsável pelo inquérito policial do caso; os médicos legistas do Instituto
Médico Legal (IML), Fábio Antônio Costa Alves Magalhães e Giuliano Peixoto Campelo; a perita criminal
Michelle Rose Santos Almeida (ICRIM); o perito em criminalística forense, Sérgio Andrés Hernandéz Saldias;
além dos policiais militares Júlio César Sousa Pereira e Maikon Fontes da Silva.

O crime – conforme a denúncia feita pelo promotor de justiça Agamenon Batista de Almeida Júnior, a discussão
iniciou após o advogado Brunno Matos tomar satisfação com Marão Filho acerca do dano que esse teria
causado no seu veículo. Ambos teriam ido às vias de fato, situação que atraiu para o local as vítimas Alexandre
Matos, Kelvin Kim Chiang e a testemunha Wesley Carvalho, no intuito de defenderem o advogado, resultando
no envolvimento deles na briga.



Segundo se depreende da denúncia, no momento das agressões mútuas, chegou ao local o vigilante João José
Nascimento, que partiu para cima das vítimas com a intenção de defender Marão Filho que continuou com as
agressões mesmo após os rapazes terem sido esfaqueadas. Dessa briga generalizada, Brunno Matos faleceu e
Alexandre Matos e Kelvin Chiang sobreviveram após serem submetidos a intervenções cirúrgicas.

Pronúncia dos acusados – em sua decisão proferida em agosto de 2015,a juíza Samira Barros Heluy, que na
época respondia pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, afirmou que havendo prova da existência de crimes dolosos
contra a vida, com indícios da autoria, e inexistindo prova inquestionável de qualquer excludente de
criminalidade, os acusados seriam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Os réus recorreram
da decisão, mas em março de 2016 a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve
decisão de pronúncia dajuíza para que eles fossem submetidos a júri popular. O colegiado seguiu entendimento
do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.

A juíza Samira Barros Heluy afirmou, em sua decisão de pronúncia, que deixou de determinar a prisão dos três
acusados antes do julgamento, em razão de terem eles comparecido a todos os atos processuais, sem
embaraçar a instrução, não havendo elementos, naquele momento, apontando que a liberdade deles seja fator
de risco para a sociedade.

A magistrada ressaltou que a peça inicial mencionou a conduta de cada réu e as circunstâncias em que
ocorreram os crimes, embasando a imputação contra Diego Polary nas declarações prestadas pelas vítimas
sobreviventes e pela testemunha ocular Wesley Carvalho, na fase inquisitorial, declarações que foram
ventiladas durante a instrução do processo, permitindo o pleno exercício da ampla defesa do referido acusado.
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Rachid manda intimar por edital ex-presidente da
CCL de Caxias e empresário

31/01/2017 09:41:54

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Jorge Rachid Mubárak Maluf, mandou intimar por edital
ex-presidente da CCL de Caxias, Othon Luis Machado Maranhão, e o proprietário da Exata Empreendimentos e
Construção Ltda, Francisco das Chagas Santos, em ação penal que envolve, ainda, o presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, deputado Humberto Coutinho (PDT), e outras seis pessoas.

A determinação de Jorge Rachid é do último dia 19 e foi publicada no Diário Eletrônico do TJ-MA na quinta-feira
26. Othon Maranhão e Francisco Santos tem o prazo de 15 dias, contados desde a publicação do edital, para
apresentarem defesa. O procedimento ocorre quando o endereço do acusado é incerto, desconhecido ou
inacessível.

Entenda o caso

O processo, de número 13.395/2015, diz respeito a irregularidades na execução de dois convênios firmados
entre a prefeitura Caxias, então sob o comando de Coutinho, e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), em 2009. Segundo o Ministério Público estadual, autor da ação civil pública por ato
de improbidade administrativa e da denúncia na esfera penal, os convênios previam a construção de 3.157
módulos sanitários e domiciliares em 36 povoados do município.

O primeiro convênio previa apoio financeiro para a construção de 3 mil módulos sanitários e domiciliares a
serem construídos em 32 povoados. O valor conveniado era de R$ 11,4 milhões, sendo R$ 10,83 milhões
repassados pelo Estado do Maranhão e R$ 570 mil custeados pela prefeitura. Já o segundo convênio previa a
construção de outros 157 módulos sanitários e domiciliares, no valor de R$ 596,6 mil, dos quais R$ 566,7 mil
foram repassados pelo Estado e R$ 29,83 mil custeados pela prefeitura do município.

Diversas irregularidades foram apontadas pelo Serviço de Fiscalização de Convênios da SES, Tribunal de
Contas do Estado (TCE) do Maranhão e pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) nos
convênios. O primeiro convênio foi parcialmente cumprido, atingindo 90,17% da execução. Já o segundo não foi
cumprido.

Irregularidades

Entre os problemas estão a transferência de recursos da conta específica do convênio para outras contas e
bancos, termo de aceitação da obra sem assinatura do responsável técnico da empresa, ausência de
comunicação à Câmara de Vereadores sobre a assinatura de convênio, não realização de pesquisa de preços
prévia à licitação e habilitação de empresa que não atendia à qualificação técnica exigida.



Foi verificado, ainda, que houve superfaturamento das obras, resultando em prejuízo de R$ 1.289.539,79 ao
erário. O próprio objeto dos convênios não foi cumprido, pois povoados previstos não receberam nenhum
módulo sanitário enquanto outros, que não estavam listados inicialmente, receberam os equipamentos.

Na ação, a promotora Carla Mendes Pereira Alencar detalha as diversas irregularidades cometidas pelos
acusados. Humberto Coutinho, por exemplo, foi o responsável pela assinatura e execução dos convênios, que
foram descumpridos, além de homologar o resultado, embora existissem uma série de irregularidades.

Punições

Dentre outras punições previstas na Lei de Licitações e no Código Penal Brasileiro, o Parquet requer que seja
decretada a indisponibilidade dos bens e a quebra do sigilo bancário dos envolvidos no período de abril de 2009
a junho de 2010, com exceção do acusado James Lobo de Oliveira Lima ? ex-controlador-geral do Município e
único denunciado criminalmente; e a condenação de todos os envolvidos no suposto esquema por improbidade
administrativa e por crimes de Responsabilidade.
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REMINISCÊNCIAS/ COINCIDÊNCIAS ENTRE O PODER JUDICIÁRIO/ GOVERNOS/ SENADORES/
JUÍZES/ DESEMBARGADORES
 janeiro 31, 2017  Cesar Bello  Comentários

São inúmeras as infelizes reminiscências/ coincidências/ imbricações/ ligações/ solicitações entre o Poder
Judiciário/ governos/ senadores/ deputados em um Maranhão/ corporativo/ fisiológico/ patrimonialista/
clientelista.

José Sarney foi assim alcunhado em razão dos pedidos do pai/ o desembargador Sarney Costa para os juízes no
interior - "vota em Zé meu filho". O juiz votava/ o eleitor analfabeto obedecia. Por isso interresava metade da
população "analfa".

José de Ribamar Ferreira de Araújo Costa/ o José de Sarney - filho de Sarney - não se elegeu na primeira vez
que concorreu a cargo de deputado federal. O desembargador Sarney Costa pediu "Zé Meu Filho"de suplente
assumiu "para sempre".

Depois de Zé Sarney em 1955 elegeram-se Evandro Sarney/ Albérico Ferreira/ Abérico Filho/ Anselmo Ferreira/
Sarney Filho/ Sarney Neto/ Sarney Bisneto/ se bobear Sarney Tataraneto em 2035/ afora genros/ cunhados/
alcunhados dos Sarney.

Edilásio Junior é o exemplo recente do poder político/judiciário dos Sarney. Junior é genro da desembargadora
Nelma Sarney/ casada com Ronald Sarney/ o "Roninho" irmão de José/ filho do desembargador que pedia "vota
em Zé meu filho".

Nelma Sarney poderá assumir a Presidência do Tribunal de Justiça em meados de 2017/2018/ podendo garantir
a reeleição de Edilásio Junior. Como? Eu não imagino a desembargadora Nelma pedindo : "vota em Edilásio
Junior meu genro".

É como um novelo de lã em que uma parte puxa a outra/ o ponto forma o tecido/ a malha social/ institucional/
política. Mas não são só os Sarney que enumeram coincidências/ imbricações/ ligações dentro da malha judicial.
Roberto Rocha é outro.

A juíza Alexandra Ferraz Lopes - interina no 3º Juizado Criminal - que julga ação criminal interposta por
Roberto Rocha contra Cesar Bello é filha ex-desembargador Mário Ferraz. Mário Ferraz foi nomeado
desembargador pelo então governador Luís Rocha/ pai do senador Roberto Rocha. 

São apenas coincidências/ reminiscências. Mas são preocupantes/ posto que a Comissão Pastoral da Terra/
CPT-MA tem medo da influência de Roberto Rocha no Judiciário. Mas vamos continuar nosso ofício
amadurecido/ com coragem de denunciar/ relatar a triste história/ relação entre os Poderes.
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Balcão de renegociação atrai consumidores inadimplentes em São
José de Ribamar
 

Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O evento
realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta sexta-feira
(03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.

O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para negociação
de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos municipais.

“A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes protagonizam o
acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário”, avalia.

Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.

Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017, com o
objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de multas por
infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no evento.

Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.

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.

MEDIAÇÃO VIRTUAL

Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a
Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial. A
Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.
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Acusados da morte do advogado Brunno Matos
serão julgados nesta quinta (02)

31/01/2017 09:13:46

Será realizado nesta quinta-feira (02.02), no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), o julgamento dos três
envolvidos na morte do advogado Brunno Eduardo Matos Soares e tentativa de homicídio do irmão dele,
Alexandre Matos, e do amigo Kelvin Kim Chiang, crimes ocorridos na madrugada do dia 06 de outubro de 2014,
no bairro do Olho d"Água, em São Luís. Serão julgados pelo 2º Tribunal do Júri os acusados Carlos Humberto
Marão Filho, Diego Henrique Marão Polary e João José Nascimento Gomes.

Consta na denúncia do Ministério Público que o homicídio e as duas tentativas de homicídio foram resultados
de uma discussão, decorrente de quebra de retrovisores de alguns veículos que estariam obstruindo o acesso à
garagem da residência do acusado Marão Filho, localizada na Rua dos Magistrados, no bairro do Olho d"Água.
Brunno Matos foi morto a golpe de faca. Alexandre Matos e Klevin Chiang também foram feridos com arma
branca.

Carlos Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos; o vigilante
João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de homicídio contra
Kelvin Chiang; e Diego Polary, pela suposta prática de crime de homicídio de Brunno Matos e tentativa de
homicídio contra Alexandre Matos.

A sessão de julgamento, no próximo dia 02 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 2ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, Gilberto de Moura Lima, e ocorrerá no auditório do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).
Atuarão na acusação o promotor de justiça Rodolfo Soares dos Reis, com os assistentes da acusação advogados
Meihem Ibrahim Saad Neto e Rafael Moreira Sauaia. A defesa dos acusados ficará com o defensor público
Marcus Patrício Soares Monteiro e os advogados Ítalo Leite e Benevenuto Serejo.

O julgamento está marcado para começar às 8h30, sem previsão de horário para terminar. Serão ouvidas as
duas vítimas e 13 testemunhas de defesa e de acusação e interrogados os três réus. Serão ouvidos também o
delegado Márcio Fábio Dominici, responsável pelo inquérito policial do caso; os médicos legistas do Instituto
Médico Legal (IML), Fábio Antônio Costa Alves Magalhães e Giuliano Peixoto Campelo; a perita criminal
Michelle Rose Santos Almeida (ICRIM); o perito em criminalística forense, Sérgio Andrés Hernandéz Saldias;
além dos policiais militares Júlio César Sousa Pereira e Maikon Fontes da Silva.

O crime – conforme a denúncia feita pelo promotor de justiça Agamenon Batista de Almeida Júnior, a discussão
iniciou após o advogado Brunno Matos tomar satisfação com Marão Filho acerca do dano que esse teria
causado no seu veículo. Ambos teriam ido às vias de fato, situação que atraiu para o local as vítimas Alexandre
Matos, Kelvin Kim Chiang e a testemunha Wesley Carvalho, no intuito de defenderem o advogado, resultando
no envolvimento deles na briga.



Segundo se depreende da denúncia, no momento das agressões mútuas, chegou ao local o vigilante João José
Nascimento, que partiu para cima das vítimas com a intenção de defender Marão Filho que continuou com as
agressões mesmo após os rapazes terem sido esfaqueadas. Dessa briga generalizada, Brunno Matos faleceu e
Alexandre Matos e Kelvin Chiang sobreviveram após serem submetidos a intervenções cirúrgicas.

Pronúncia dos acusados - em sua decisão proferida em agosto de 2015, a juíza Samira Barros Heluy, que na
época respondia pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, afirmou que havendo prova da existência de crimes dolosos
contra a vida, com indícios da autoria, e inexistindo prova inquestionável de qualquer excludente de
criminalidade, os acusados seriam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Os réus recorreram
da decisão, mas em março de 2016 a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve
decisão de pronúncia da juíza para que eles fossem submetidos a júri popular. O colegiado seguiu entendimento
do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.

A juíza Samira Barros Heluy afirmou, em sua decisão de pronúncia, que deixou de determinar a prisão dos três
acusados antes do julgamento, em razão de terem eles comparecido a todos os atos processuais, sem
embaraçar a instrução, não havendo elementos, naquele momento, apontando que a liberdade deles seja fator
de risco para a sociedade.

A magistrada ressaltou que a peça inicial mencionou a conduta de cada réu e as circunstâncias em que
ocorreram os crimes, embasando a imputação contra Diego Polary nas declarações prestadas pelas vítimas
sobreviventes e pela testemunha ocular Wesley Carvalho, na fase inquisitorial, declarações que foram
ventiladas durante a instrução do processo, permitindo o pleno exercício da ampla defesa do referido acusado.

O post Acusados da morte do advogado Brunno Matos serão julgados nesta quinta (02) apareceu primeiro em
Diego Emir.

http://diegoemir.com/2017/01/acusados-da-morte-do-advogado-brunno-matos-serao-julgados-nesta-quinta-02/
http://diegoemir.com
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Acusados da morte do advogado Brunno Matos serão julgados
nesta quinta (02)

Será realizado nesta quinta-feira (02.02), no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), o julgamento dos três
envolvidos na morte do advogado Brunno Eduardo Matos Soares e tentativa de homicídio do irmão dele,
Alexandre Matos, e do amigo Kelvin Kim Chiang, crimes ocorridos na madrugada do dia 06 de outubro de 2014,
no bairro do Olho d’Água, em São Luís. Serão julgados pelo 2º Tribunal do Júri os acusados Carlos Humberto
Marão Filho, Diego Henrique Marão Polary e João José Nascimento Gomes.

Consta na denúncia do Ministério Público que o homicídio e as duas tentativas de homicídio foram resultados
de uma discussão, decorrente de quebra de retrovisores de alguns veículos que estariam obstruindo o acesso à
garagem da residência do acusado Marão Filho, localizada na Rua dos Magistrados, no bairro do Olho d’Água.
Brunno Matos foi morto a golpe de faca. Alexandre Matos e Klevin Chiang também foram feridos com arma
branca.

Carlos Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos; o vigilante
João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de homicídio contra
Kelvin Chiang; e Diego Polary, pela suposta prática de crime de homicídio de Brunno Matos e tentativa de
homicídio contra Alexandre Matos.

A sessão de julgamento, no próximo dia 02 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 2ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, Gilberto de Moura Lima, e ocorrerá no auditório do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).
Atuarão na acusação o promotor de justiça Rodolfo Soares dos Reis, com os assistentes da acusação advogados
Meihem Ibrahim Saad Neto e Rafael Moreira Sauaia. A defesa dos acusados ficará com o defensor público
Marcus Patrício Soares Monteiro e os advogados Ítalo Leite e Benevenuto Serejo.

O julgamento está marcado para começar às 8h30, sem previsão de horário para terminar. Serão ouvidas as
duas vítimas e 13 testemunhas de defesa e de acusação e interrogados os três réus. Serão ouvidos também o
delegado Márcio Fábio Dominici, responsável pelo inquérito policial do caso; os médicos legistas do Instituto
Médico Legal (IML), Fábio Antônio Costa Alves Magalhães e Giuliano Peixoto Campelo; a perita criminal
Michelle Rose Santos Almeida (ICRIM); o perito em criminalística forense, Sérgio Andrés Hernandéz Saldias;
além dos policiais militares Júlio César Sousa Pereira e Maikon Fontes da Silva.

O crime – conforme a denúncia feita pelo promotor de justiça Agamenon Batista de Almeida Júnior, a discussão
iniciou após o advogado Brunno Matos tomar satisfação com Marão Filho acerca do dano que esse teria
causado no seu veículo. Ambos teriam ido às vias de fato, situação que atraiu para o local as vítimas Alexandre
Matos, Kelvin Kim Chiang e a testemunha Wesley Carvalho, no intuito de defenderem o advogado, resultando
no envolvimento deles na briga.

Segundo se depreende da denúncia, no momento das agressões mútuas, chegou ao local o vigilante João José
Nascimento, que partiu para cima das vítimas com a intenção de defender Marão Filho que continuou com as
agressões mesmo após os rapazes terem sido esfaqueadas. Dessa briga generalizada, Brunno Matos faleceu e
Alexandre Matos e Kelvin Chiang sobreviveram após serem submetidos a intervenções cirúrgicas.



Pronúncia dos acusados – em sua decisão proferida em agosto de 2015, a juíza Samira Barros Heluy, que na
época respondia pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, afirmou que havendo prova da existência de crimes dolosos
contra a vida, com indícios da autoria, e inexistindo prova inquestionável de qualquer excludente de
criminalidade, os acusados seriam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Os réus recorreram
da decisão, mas em março de 2016 a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve
decisão de pronúncia da juíza para que eles fossem submetidos a júri popular. O colegiado seguiu entendimento
do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.

A juíza Samira Barros Heluy afirmou, em sua decisão de pronúncia, que deixou de determinar a prisão dos três
acusados antes do julgamento, em razão de terem eles comparecido a todos os atos processuais, sem
embaraçar a instrução, não havendo elementos, naquele momento, apontando que a liberdade deles seja fator
de risco para a sociedade.

A magistrada ressaltou que a peça inicial mencionou a conduta de cada réu e as circunstâncias em que
ocorreram os crimes, embasando a imputação contra Diego Polary nas declarações prestadas pelas vítimas
sobreviventes e pela testemunha ocular Wesley Carvalho, na fase inquisitorial, declarações que foram
ventiladas durante a instrução do processo, permitindo o pleno exercício da ampla defesa do referido acusado.
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Justiça determina que EMARHP se abstenha de
negociar loteamentos sem autorização do
Município

Uma decisão proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís condenou a EMARHP (Empresa
Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos), em obrigação de não-fazer,
consistente em se abster de celebrar qualquer contrato de alienação da propriedade ou do domínio útil, tais
como compra e venda, promessa de compra e venda, doação, permuta, etc, inclusive concessões ou permissões
de qualquer área registrada em seu nome oriundas dos loteamentos Vinhais, Cidade Operária, Bequimão e
Angelim, assim como todos os loteamentos ou desmembramentos promovidos pela extinta COHAB, sem prévia
autorização do parcelamento pelo Município de São Luís e abertura de matrícula no registro de imóveis. A
multa, em caso de descumprimento dessa determinação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, a ser
destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Os autores da ação alegam que a empresa ré vem praticando o desmembramento e alienação de lotes de terras,
juridicamente inexistentes e sem autorização do Município de São Luís. Alguns destes lotes em áreas não
edificáveis, desconsiderando os requisitos urbanos mínimos e favorecendo o crescimento desordenado do
Município. A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócio Públicos alega que os
lotes de terra objeto desta demanda é resultado de sobras de terrenos utilizados na construção de conjuntos
habitacionais pela extinta Companhia de Habitação Popular do Maranhão – COHAB, dos quais alguns foram
vendidos e outros indevidamente ocupados e edificados de maneira desordenada.

A ré afirma, ainda, que realizou minucioso levantamento das áreas a fim de regularizar o problema junto aos
órgãos competentes e que a situação também foi levada ao conhecimento do Ministério Público. Sustenta que a
omissão na regularização dos loteamentos é do Município de São Luís, através da Secretaria Municipal de
Terras, Habitação e Urbanismo - SEMTHURB. Por fim, a EMARPH requereu a improcedência da ação. "A
senhora Antônia Costa Campos, litisconsorte passivo facultativo, alega que foi adquirente de boa fé e jamais
imaginara que uma empresa do porte da EMARHP, e administrada por uma pessoa conhecedora das normas e
formas de vendas de sobras de áreas remanescentes dos referidos Conjuntos, fosse capaz de infringir e
desconhecer à forma de ser procedida a alienação das referidas sobras", ressalta a sentença.

Destaca o documento: "O Município de São Luís apresentou manifestação requerendo o ingresso no feito como
litisconsorte ativo e a procedência dos pedidos formulados pelo autor. Em audiência de conciliação não
prosperou a possibilidade de acordo. As partes concordaram que não haveria necessidade de novas provas e
requereram o julgamento antecipado da lide com base nas provas já produzidas e dispensaram a produção de
alegações finais".

O post Justiça determina que EMARHP se abstenha de negociar loteamentos sem autorização do Município
apareceu primeiro em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/01/31/justica-determina-que-emarhp-se-abstenha-de-negociar-loteamentos-sem-autorizacao-do-municipio/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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ACUSADOS DA MORTE DO ADVOGADO BRUNNO MATOS SERÃO
JULGADOS NESTA QUINTA (02)

31/01/2017 10:35:43

Será realizado nesta quinta-feira (02.02), no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), o julgamento dos três
envolvidos na morte do advogado Brunno Eduardo Matos Soares e tentativa de homicídio do irmão dele,
Alexandre Matos, e do amigo Kelvin Kim Chiang, crimes ocorridos na madrugada do dia 06 de outubro de 2014,
no bairro do Olho d'Água, em São Luís. Serão julgados pelo 2º Tribunal do Júri os acusados Carlos Humberto
Marão Filho, Diego Henrique Marão Polary e João José Nascimento Gomes.

Consta na denúncia do Ministério Público que o homicídio e as duas tentativas de homicídio foram resultados
de uma discussão, decorrente de quebra de retrovisores de alguns veículos que estariam obstruindo o acesso à
garagem da residência do acusado Marão Filho, localizada na Rua dos Magistrados, no bairro do Olho d'Água.
Brunno Matos foi morto a golpe de faca. Alexandre Matos e Klevin Chiang também foram feridos com arma
branca.

Carlos Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos; o vigilante
João José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de homicídio contra
Kelvin Chiang; e Diego Polary, pela suposta prática de crime de homicídio de Brunno Matos e tentativa de
homicídio contra Alexandre Matos.

A sessão de julgamento, no próximo dia 02 de fevereiro, será presidida pelo juiz titular da 2ª Vara do Tribunal
do Júri de São Luís, Gilberto de Moura Lima, e ocorrerá no auditório do Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).
Atuarão na acusação o promotor de justiça Rodolfo Soares dos Reis, com os assistentes da acusação advogados
Meihem Ibrahim Saad Neto e Rafael Moreira Sauaia. A defesa dos acusados ficará com o defensor público
Marcus Patrício Soares Monteiro e os advogados Ítalo Leite e Benevenuto Serejo.

O julgamento está marcado para começar às 8h30, sem previsão de horário para terminar. Serão ouvidas as
duas vítimas e 13 testemunhas de defesa e de acusação e interrogados os três réus. Serão ouvidos também o
delegado Márcio Fábio Dominici, responsável pelo inquérito policial do caso; os médicos legistas do Instituto
Médico Legal (IML), Fábio Antônio Costa Alves Magalhães e Giuliano Peixoto Campelo; a perita criminal
Michelle Rose Santos Almeida (ICRIM); o perito em criminalística forense, Sérgio Andrés Hernandéz Saldias;
além dos policiais militares Júlio César Sousa Pereira e Maikon Fontes da Silva.

O crime - conforme a denúncia feita pelo promotor de justiça Agamenon Batista de Almeida Júnior, a discussão
iniciou após o advogado Brunno Matos tomar satisfação com Marão Filho acerca do dano que esse teria
causado no seu veículo. Ambos teriam ido às vias de fato, situação que atraiu para o local as vítimas Alexandre
Matos, Kelvin Kim Chiang e a testemunha Wesley Carvalho, no intuito de defenderem o advogado, resultando
no envolvimento deles na briga.

Segundo se depreende da denúncia, no momento das agressões mútuas, chegou ao local o vigilante João José
Nascimento, que partiu para cima das vítimas com a intenção de defender Marão Filho que continuou com as



agressões mesmo após os rapazes terem sido esfaqueadas. Dessa briga generalizada, Brunno Matos faleceu e
Alexandre Matos e Kelvin Chiang sobreviveram após serem submetidos a intervenções cirúrgicas.

Pronúncia dos acusados - em sua decisão proferida em agosto de 2015,a juíza Samira Barros Heluy, que na
época respondia pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, afirmou que havendo prova da existência de crimes dolosos
contra a vida, com indícios da autoria, e inexistindo prova inquestionável de qualquer excludente de
criminalidade, os acusados seriam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Os réus recorreram
da decisão, mas em março de 2016 a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve
decisão de pronúncia dajuíza para que eles fossem submetidos a júri popular. O colegiado seguiu entendimento
do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.

A juíza Samira Barros Heluy afirmou, em sua decisão de pronúncia, que deixou de determinar a prisão dos três
acusados antes do julgamento, em razão de terem eles comparecido a todos os atos processuais, sem
embaraçar a instrução, não havendo elementos, naquele momento, apontando que a liberdade deles seja fator
de risco para a sociedade.

A magistrada ressaltou que a peça inicial mencionou a conduta de cada réu e as circunstâncias em que
ocorreram os crimes, embasando a imputação contra Diego Polary nas declarações prestadas pelas vítimas
sobreviventes e pela testemunha ocular Wesley Carvalho, na fase inquisitorial, declarações que foram
ventiladas durante a instrução do processo, permitindo o pleno exercício da ampla defesa do referido acusado.
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Justiça impede EMARHP de negociar loteamentos em São Luís sem
autorização

31/01/2017 11:30:13

Rua do Vinhais. Foto Reprodução

Uma decisão proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís, condenou a EMARHP (Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos), em obrigação de não-fazer, consistente em se abster de celebrar qualquer contrato de alienação da
propriedade ou do domínio útil, tais como compra e venda, promessa de compra e venda, doação, permuta, etc,
inclusive concessões ou permissões de qualquer área registrada em seu nome oriundas dos loteamentos Vinhais,
Cidade Operária, Bequimão e Angelim, assim como todos os loteamentos ou desmembramentos promovidos
pela extinta COHAB, sem prévia autorização do parcelamento pelo Município de São Luís e abertura de
matrícula no registro de imóveis. A multa, em caso de descumprimento dessa determinação é de R$ 10 mil por
dia, a ser destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Os autores da ação alegam que a empresa ré vem praticando o desmembramento e alienação de lotes de terras,
juridicamente inexistentes e sem autorização do Município de São Luís. Alguns destes lotes em áreas não
edificáveis, desconsiderando os requisitos urbanos mínimos e favorecendo o crescimento desordenado do
Município. A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócio Públicos alega que os
lotes de terra objeto desta demanda é resultado de sobras de terrenos utilizados na construção de conjuntos
habitacionais pela extinta Companhia de Habitação Popular do Maranhão – COHAB, dos quais alguns foram
vendidos e outros indevidamente ocupados e edificados de maneira desordenada.

A ré afirma, ainda, que realizou minucioso levantamento das áreas a fim de regularizar o problema junto aos
órgãos competentes e que a situação também foi levada ao conhecimento do Ministério Público. Sustenta que a
omissão na regularização dos loteamentos é do Município de São Luís, através da Secretaria Municipal de
Terras, Habitação e Urbanismo - SEMTHURB. Por fim, a EMARHP requereu a improcedência da ação. "A
senhora Antônia Costa Campos, litisconsorte passivo facultativo, alega que foi adquirente de boa fé e jamais
imaginara que uma empresa do porte da EMARHP, e administrada por uma pessoa conhecedora das normas e
formas de vendas de sobras de áreas remanescentes dos referidos Conjuntos, fosse capaz de infringir e
desconhecer à forma de ser procedida a alienação das referidas sobras", ressalta a sentença.

Destaca o documento: "O Município de São Luís apresentou manifestação requerendo o ingresso no feito como
litisconsorte ativo e a procedência dos pedidos formulados pelo autor. Em audiência de conciliação não
prosperou a possibilidade de acordo. As partes concordaram que não haveria necessidade de novas provas e
requereram o julgamento antecipado da lide com base nas provas já produzidas e dispensaram a produção de
alegações finais".

O Judiciário explica que na presente ação ficou comprovado que a EMARHP alienou lotes em área não
edificáveis no conjunto Vinhais, consoante contratos de compra e venda anexados. A Secretaria Municipal de
Terras, Habitação e Urbanismo informou que o imóvel vendido pela demandada à senhora Maria da Natividade
Santos, por exemplo, localizado na área 15 do Conjunto Vinhais, está situado em área não edificável.



E segue: "Destaque-se que em relação aos imóveis alienados pela empresa ré aos senhores Deuzimar Alves
Batista, localizado na área 15 do Vinhais, e Antônia Costa Campos, localizado na área 14 do Vinhais, a
SEMTHURB narra que os mesmos estão situados na ZPA-2 (zona de preservação ambiental), onde não constam
índices de parcelamento". O Ofício nº 46/07 da SEMTHURB atesta os desmembramentos das áreas objeto desta
lide, sem autorização do Município de São Luís. O Secretário de Urbanismo relata ainda, no referido ofício, a
necessidade de regularização das áreas ocupadas e consolidadas sob o domínio da EMAHRP, abrangendo
primeiramente, três conjuntos habitacionais: Bequimão, Cidade Operária e Vinhais.

"Desta forma, resta claro que a ré vem alienando irregularmente seus lotes, haja vista que o parcelamento que
os originou não foi autorizado pelo Município. Além disso, a maioria dos imóveis em questão estão localizados
em área não edificantes e não atendem os requisitos mínimos urbanísticos", entendeu o juiz. A sentença não
acolheu o pedido de demolição de edificações e construções existentes, em decorrência do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo o réu, quando do cumprimento deste decreto sentencial, verificar
caso a caso, efetuando as medidas pertinentes e necessárias à regularização urbanística.

"Em situações de lesão ao meio ambiente, a decisão judicial tem o condão de tutelar interesses não apenas das
presentes mas também das gerações futuras. Entre as consequências para alguns poucos e o benefício de um
sem número que ainda virão, impõe-se a defesa do ambiente urbano de forma prospectiva", ressalta a sentença.
Por fim, decide acolher, em parte, os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, com alicerce no que
preceitua o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. "Declaro nulos os contratos de compra e venda
celebrados pela EMARHP com Maria da Natividade Santos, Deuzimar Alves Batista e Antônio Costa Campos, e
da matrícula nº. 58.947, fls. 145 do Livro 2-ML, do 1º Registro de Imóveis desta Comarca", sentenciou o juiz.
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Do Blog do Gilberto Léda - A ex-prefeita de São Luís Gardênia Ribeiro Gonçalves começou a receber, no mês de
janeiro deste ano, subsídio mensal de R$ 30.471,11.

O valor é referente à pensão que o marido dela, João Castelo (PSDB), recebia como ex-governador do Maranhão.

O tucano faleceu no início de dezembro de 2016 e, pela Lei nº 6.245/94, a pensão que ele recebia é extensiva à
esposa em caso de morte. O benefício tem caráter vitalício e é igual ao subsídio de um desembargador do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
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Do Blog do Gilberto Léda- A ex-prefeita de São Luís Gardênia Ribeiro Gonçalves começou a receber, no mês
de janeiro deste ano, subsídio mensal de R$ 30.471,11.
 
O valor é referente à pensão que o marido dela, João Castelo (PSDB), recebia como ex-governador do Maranhão.
 
O tucano faleceu no início de dezembro de 2016 e, pela Lei nº 6.245/94, a pensão que ele recebia é extensiva
à esposa em caso de morte. O benefício tem caráter vitalício e é igual ao subsídio de um desembargador do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
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Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O evento
realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta sexta-feira
(03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.

O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para negociação
de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos municipais.

"A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes
protagonizam o acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário", avalia.

Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.

Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017, com o
objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de multas por
infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no evento.

Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.

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.

MEDIAÇÃO VIRTUAL



Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a
Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial. A
Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.
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Presidente do Sindsalem classificou o blogueiro, na página da entidade de "Extorquista" e para se
defender tentou dizer que foi em momento de raiva por causa das críticas do blog, o que não foi aceito

O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Sindsalem) foi condenado a
pagar indenização por danos morais ao titular do Blog do Luis Cardoso. A decisão foi da juíza Maria José
Franca Ribeiro, do 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo.

Em sua decisão, a magistrada, diz que o presidente do sindicato "ultrapassou o direito de opinião e atingiu
a esfera de direitos da personalidade do Demandante."

Sem provas, o presidente do Sindsalem chamou o jornalista na página da entidade de "Extorquista" e para se
defender tentou dizer que foi em momento de raiva por causa das críticas feitas pelo Blog, o que não foi aceito
por ter sido uma grave ofensa a profissão de um comunicador.
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O pai do advogado Brunno Eduardo Matos Soares, Rubem Soares, ao lado da família, vive a expectativa do julgamento
dos três acusados do crime, nesta quinta-feira (2), no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís.

 
 

Em conversa com o blog, Rubem Soares diz que acredita na justiça, com a condenação dos acusados. "Diante de todas

as evidências e da própria confissão do Marão, que aponta seu afilhado como autor dos golpes que ceifaram a vida do

Brunno e quase leva o nosso outro filho a óbito, não tenho dúvidas da condenação dos três indiciados", disse Soares.

O jovem advogado foi assassinado a facadas na madrugada do dia 06 de outubro de 2014, no bairro Olho d´Agua, em

São Luís, após a festa de comemoração da vitória do senador Roberto Rocha.

Sentarão no banco dos réus, no 2º Tribunal do Júri, os acusados Carlos Humberto Marão Filho, Diego Henrique Marão

Polary e João José Nascimento Gomes.

Carlos Marão Filho foi pronunciado pela suposta participação na morte do advogado Brunno Matos; o vigia João

José Nascimento Gomes, pela suposta prática de homicídio do advogado e tentativa de homicídio contra Kelvin

Chiang; e Diego Polary, pela suposta prática de crime de homicídio de Brunno Matos e tentativa de homicídio contra

Alexandre Matos.

O trio foi pronunciado a júri pela juíza Samira Barros Heluy, em agosto de 2015. Na ocasião, a magistrada disse que

eles seriam levados a Júri Popular por haver prova da existência de crimes dolosos contra a vida, com indícios da

autoria, inexistindo prova inquestionável de qualquer excludente de criminalidade.

Os réus chegaram a recorrer da decisão, mas, em março de 2016, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Maranhão manteve a decisão de pronúncia da juíza para que eles fossem submetidos a júri popular. O colegiado

seguiu entendimento do desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo.

Confira o que o pai de Brunno Matos falou ao blog.

Blog - Como tem sido a luta da família por justiça?

Rubem Soares - A luta por "justiça" tem sido muito desgastante. Nosso emocional continua comprometido. Têm sido

dias muito difíceis, cheios de tristeza, dor e muita saudade. Tomamos todas as providências que foram possíveis para

que alcancemos essa vitória, que é colocar o assassino do nosso filho atrás das grades.

Você acredita que a justiça será feita?

Com relação se acredito que a justiça seja feita? Sim! Diante de todas as evidências e da própria confissão do Marão,

que aponta seu afilhado como autor dos golpes que ceifaram a vida do Brunno e quase leva o nosso outro filho a óbito,

não tenho dúvidas da condenação dos três indiciados.

No entanto justiça mesmo seria ter o Brunno de volta, mas já que isso é impossível, queremos pelo menos que os

culpados paguem pela barbaridade que cometeram.

Você acha que algum dos envolvidos pode mudar de versão para tentar livrar a pele de quem possa ter

sido o autor das facadas que tiraram a vida de Brunno?

Os réus estarão sob juramento, e todos deram suas versões. Se alguém pode mudar a versão é o vigia que por estar

sendo constantemente ameaçado pelo Marão, pode finalmente falar o que realmente aconteceu. Não creio que ele

prefira ir para Pedrinhas por medo de ameaças, aliás Pedrinhas é muito mais perigoso, até porque o Marão não teria



coragem de atentar contra o vigia, haja vista que o mesmo fora avisado pelo juiz Gilberto de Moura Lima, para que ele

mantivesse distância do vigia, pois sabia das ameaças e que se as mesmas continuassem ele mandaria prender o

Marão.

Vai ser um dia muito difícil, mas estou preparado para o que der e vier.

Como tem sido a vida sem o Brunno?

A vida sem o Brunno tem sido de muita dor, depressão, falta de alegria e desmotivação. Vivo à base de tranquilizantes,

os quais me acompanham desde aquele 06 de outubro de 2014. A vida perdeu a graça, perdeu o sentido. Os dias são

todos iguais.
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Em menos de 24h após ter sido autuado em flagrante pelo crime de estupro, artigo 213 do C.P.B, Agnaldo
Júnior Rodrigues Silva, 23 anos, foi colocado em liberdade na tarde de segunda-feira (30), na Audiência de
Custódia.

Na manhã de hoje por volta das 9h, o acusado havia sido transferido para Unidade Prisional de Ressocialização
de Imperatriz, porém por volta das 15h ele foi levado para a Audiência de Custódia que foi presidida pelo Juiz
Marco Antônio Oliveira, titular da 2ª Vara Criminal, na defesa estiveram três advogados, Eduardo Soares
Buskovisck, Thiago Barros Agenor e Laercio Bruno Soares Silva.

A DECISÃO

Os advogados de defesa argumentaram que Agnaldo Júnior tem residência fixa, é réu primário e não oferece
risco. O Ministério Público estadual solicitou que a prisão em flagrante fosse transformada em prisão preventiva,
no despacho o Juiz Marco Antônio determina que Agnaldo Júnior terá que comparecer mensalmente ao Fórum e
não poderá ficar na rua depois das 21h, exceto para frequentar estabelecimento de ensino Acadêmico. Está
proibido de frequentar festas públicas, não poderá manter contato com a vítima, e deverá ficar a mais de 700
metros de distância da vítima, caso alguma destas regras seja quebrada ele perderá os benefícios.

As audiências de custódia são realizadas no período de 24h após a prisão do acusado, esse procedimento
começou a ser ralizado no Maranhão em julho de 2015, a concessão da Liberdade Provisória de Agnaldo Júnior
foi de acordo com artigo 310, inciso III e 319 do Código de Processo Penal.

ENTENDA O CASO

Na manhã desse domingo (29), uma jovem compareceu ao Plantão Central da Delegacia Regional de Imperatriz,
e relatou que tinha sido vítima de estupro, o acusado do crime é Agnaldo Júnior. O delegado de plantão Gustavo
Tavares, encaminhou a vítima até o INCRIM, onde exames comprovaram que ela foi estuprada e esganada.

O delegado e dois investigadores saíram para localizar o acusado e o apresentar no plantão, uma equipe se
deslocou até uma Chácara da família no Bananal, enquanto outro investigador, ficou em frente a casa de Silva.

Agnaldo Júnior foi preso na residência por volta das 13h, em seguida foi levado para o Plantão Central. O
Delegado Gustavo Tavares fez os procedimentos legais na presença de um advogado do acusado.
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Ameaças contra magistrados serão apuradas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado da
SEIC

O Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (30), com o
Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), o Juiz Ângelo Santos e o Diretor de
Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, Cristiano Sousa, para analisar a tratativa de investigações de
crimes contra magistrados nos municípios e, em São Luís.
A AMMA solicitou, na última sexta-feira (27), junto a SSP, providências em decorrência de fatos que expõem os
magistrados a riscos, em virtude de suas atividades jurídicas. Durante a reunião, ficou protocolado solicitando a
criação de uma atribuição dentro da estrutura organizacional já existente nas dependências da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), de modo a, possibilitar a troca de informações
com a Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, e, principalmente a conclusão mais imediata
de investigações e inquéritos em torno desses delitos.
O juiz Angelo Santos, destacou a interlocução da magistratura com a SSP, “E dando continuidade a essa boa
interlocução, fizemos o pedido de uma atribuição específica para a investigação de crimes contra os
magistrados, sendo inserida junto a SEIC, possibilitando uma apuração mais rápida dos crimes contra
magistrados”, principalmente no inerior do Maranhão.
O secretario Jefferson Portela entendeu o anseio da classe e deferiu, de imediato, a solicitação; “A SSP
atendendo a um pedido da AMMA, autorizou que as investigações sejam feitas pelo Departamento de Combate
ao Crime Organizado (DDCO). Isso é bom pois especializa e concentra as averiguações, permitindo um
monitoramento mais aprofundado. Além disso, vamos discutir questões gerais de segurança nos municípios com
os juízes”, relatou.

Por: Carolina Gomes  – ASCOM/SSP
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O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Sindsalem) foi condenado a
pagar indenização por danos morais ao titular do Blog do Luis Cardoso. A decisão foi da juíza Maria José
Franca Ribeiro, do 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo.

A magistrada, em sua decisão, diz que o presidente do sindicado "ultrapassou o direito de opinião e atingiu
a esfera de direitos da personalidade do Demandante."

Sem provas, o presidente do Sindsalem chamou o jornalista na página da entidade de "Extorquista" e para se
defender tentou dizer que foi em momento de raiva por causa das críticas feitas pelo Blog, o que não foi aceito
por ter sido uma grave ofensa a profissão de um comunicador.

A decisão da Justiça mostra que qualquer blogueiro que for ofendido com esse termo torpe, deve tomar as
medidas cabíveis. Abaixo a decisão:
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Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O evento
realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta sexta-feira
(03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.

O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para negociação
de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos municipais.

"A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes protagonizam o
acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário", avalia.

Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.

Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017, com o
objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de multas por
infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no evento.

Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.

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.

MEDIAÇÃO VIRTUAL

Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a



Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial. A
Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.
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Justiça condena presidente do Sindsalem a pagar danos por chamar blogueiro de extorquista

A juíza de Direito, Maria José Franca Ribeiro, do 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo,
condenou o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Sindsalem) a pagar
danos morais ao titular do Blog do Luis Cardoso por acusação sem provas.
O presidente do Sindsalem classificou o jornalista na página da entidade de “Extorquista” e para se defender
tentou dizer que foi em momento de raiva por causa das críticas do blog, o que não foi aceito.
Assim deve proceder qualquer blogueiro que se ache ofendido, inclusive contra comentários agressivos em
razão do IP de quem comentou ficar exposto.
Abaixo a decisão judicial:

 

Por Luis Cardoso
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VEREADOR CÉSAR BRITO TENTA ADIAR ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE BACABAL

VEREADORES CÉSAR BRITO E EDVAN BRANDÃO

O vereador César Brito (PPS) autorizou a sua assessoria jurídica a dar entrada com uma Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), cujo propósito é suspender, ou adiar, a eleição da Mesa Diretora determinada pelo juiz
Marcelo Moreira, marcada para a próxima sexta-feira (3).
Brito sustenta a aliados que se sente prejudicado pela decisão do magistrado, que anulou a votação que o
definiu como um dos dois presidentes da Casa eleitos no mesmo dia, 1º de janeiro. O outro escolhido foi Edvan
Brandão (PSC). O juiz Marcelo Moreira anulou as duas eleições por considerá-las eivadas em vícios e
determinou a realização do novo pleito, que agora César Brito quer suspender ou adiar.
No processo eleitoral que aconteceu no último dia 1º, César Brito obteve apenas oito votos isso com a
excepcional ajuda do voto de um vereador suplente empossado de maneira considerada ilegal pela Justiça.
Edvan Brandão, em votação paralela, foi votado por outros oito vereadores, perfazendo um total de nove
sufrágios com o seu próprio voto.
Em razão do impasse criado com as duas eleições o caos político-administrativo-constitucional se instalou no
município de Bacabal, que teve contas bancárias e transferências financeiras bloqueadas, hospitais e outras
instituições públicas fechadas e o ano letivo escolar adiado.
Por isso a decisão por nova eleição para a Câmara Municipal. O presidente eleito no dia 3 deverá comandar o
município até que a Justiça Eleitoral decida por novas eleições majoritárias para os cargos de prefeito e vice.
O Estado do Maranhão
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terça-feira, 31 de janeiro de 2017

VEREADOR CÉSAR BRITO TENTA ADIAR ELEIÇÃO DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA DE BACABAL

VEREADORES CÉSAR BRITO E EDVAN BRANDÃO
O vereador César Brito (PPS) autorizou a sua assessoria jurídica a dar entrada com uma Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), cujo propósito é suspender, ou adiar, a eleição da Mesa Diretora determinada pelo juiz
Marcelo Moreira, marcada para a próxima sexta-feira (3).
Brito sustenta a aliados que se sente prejudicado pela decisão do magistrado, que anulou a votação que o
definiu como um dos dois presidentes da Casa eleitos no mesmo dia, 1º de janeiro. O outro escolhido foi Edvan
Brandão (PSC). O juiz Marcelo Moreira anulou as duas eleições por considerá-las eivadas em vícios e
determinou a realização do novo pleito, que agora César Brito quer suspender ou adiar.
No processo eleitoral que aconteceu no último dia 1º, César Brito obteve apenas oito votos isso com a
excepcional ajuda do voto de um vereador suplente empossado de maneira considerada ilegal pela Justiça.
Edvan Brandão, em votação paralela, foi votado por outros oito vereadores, perfazendo um total de nove
sufrágios com o seu próprio voto.
Em razão do impasse criado com as duas eleições o caos político-administrativo-constitucional se instalou no
município de Bacabal, que teve contas bancárias e transferências financeiras bloqueadas, hospitais e outras
instituições públicas fechadas e o ano letivo escolar adiado.
Por isso a decisão por nova eleição para a Câmara Municipal. O presidente eleito no dia 3 deverá comandar o
município até que a Justiça Eleitoral decida por novas eleições majoritárias para os cargos de prefeito e vice.
O Estado do Maranhão
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O secretário municipal de Trânsito e Transportes de São Luís, Francisco Canindé Barros, cobra na Justiça o
pagamento referente a 130 cabeças de gado que alega ter vendido ao Frigorífico Eldorado, maior empresa do
gênero do Maranhão. O processo, distribuído à 1ª Vara Cível, teve início em novembro de 2009 e desde o ano
passado foi remetido à segunda instância, devido a um recurso interposto pelo réu. Em meio ao impasse judicial,
um fato curioso chama atenção: o envolvimento de Canindé com o setor pecuarista, desconhecido até então,
pelo menos do grande público.

As duas partes divergem sobre a suposta dívida desde o princípio da ação. Em audiência realizada em 19 de
outubro de 2011, Canindé confirmou que um funcionário do frigorífico o procurou para propor a compra do
rebanho e o negócio acabou se concretizando.

Ainda de acordo com o autor, que na época da audiência estava fora da SMTT – só voltou ao comando da pasta
nos últimos meses da gestão do falecido ex-prefeito João Castelo -, o pagamento da venda foi feito mediante
recebimento de cheques para cobrança no prazo de 30 dias.

 

Trecho dos autos com a versão de Canindé sobre a venda 

No mesmo depoimento, Canindé informou que depois de esgotado o prazo, a empresa solicitou mais 30 dias
para efetuar o pagamento. Relatou, também, que pagou os juros pela inadimplência, pois antes de colocar os
cheques em cobrança telefonou ao réu para perguntar se poderia adotar tal procedimento, obtendo resposta
afirmativa.

Ainda em juízo, Canindé contou que os cheques foram sustados por ordem do titular da conta e que em
decorrência dessa situação, viu-se obrigado a socorrer-se com um financiamento bancário para saldar
débitos. Um deles foi o pagamento de uma caminhonete que havia comprado na concessionária Tama.

 

Ação de Canindé contra o Frigorífico Eldorado tramita desde 2009

Diante das argumentações do autor, que obteve ganho de causa, o Frigorífico Eldorado resolveu recorrer da
decisão por meio de uma apelação cível. Em 6 de maio de 2016, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça,



que desde então está encarregado de julgar o caso.

O post Canindé Barros aciona Frigorífico Eldorado por calote de 130 cabeças de gado apareceu primeiro em O
Quarto Poder.
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O post Canindé Barros aciona Frigorífico Eldorado por calote de 130 cabeças de gado apareceu primeiro em
Blog do Udes Filho.
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RIBAMAR: BALCÃO DE RENEGOCIAÇÃO ATRAI CONSUMIDORES
INADIMPLENTES E PREFEITURA FAZ SEGUNDA ETAPA DA BLITZ
URBANA

Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O
evento realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta
sexta-feira (03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.
O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para
negociação de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos
municipais.
“A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes protagonizam o
acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário”, avalia.
            Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.
Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017,
com o objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de
multas por infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no
evento.
Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.
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.
MEDIAÇÃO VIRTUAL
Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a
Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial.
A Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.
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Balcão de renegociação atrai consumidores inadimplentes em São José de Ribamar

Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O evento
realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta sexta-feira
(03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.

O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para negociação
de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos municipais.

"A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes protagonizam o
acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário", avalia.

Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.

Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017, com o
objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de multas por
infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no evento.

Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.

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.

Mediação virtual

Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a



Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial. A
Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.

O post Balcão de renegociação atrai inadimplentes apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/01/31/balcao-de-renegociacao-atrai-inadimplentes/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Justiça manda soltar jovem que foi preso em flagrante por estupro em Imperatriz

 IMIRANTE IMPERATRIZ COM INFORMAÇÕES DA TV MIRANTE
 30/01/2017 às 22h06
Agnaldo Júnior foi solto no período da tarde.

 

IMPERATRIZ – Em audiência de custódia realizada na tarde desta segunda-feira (30), o juiz Marco Antonio
Oliveira, da 2ª Vara Criminal da comarca de Imperatriz, decidiu mandar soltar o jovem Agnaldo Júnior
Rodrigues que havia sido preso e autuado em flagrante pelo crime de estupro.

A ordem de soltura, por sinal contida no documento da audiência, se deu cerca de dez horas após a prisão do
suspeito.

O magistrado entendeu que Agnaldo Júnior não representa perigo para a sociedade, possui residência fixa, é
“réu” primário e não possui antecedentes criminais.

Agnaldo Júnior foi preso pela Polícia Civil após uma jovem ter procurado o Plantão Central da Polícia Civil e
“denunciado” o jovem de estupro. Ela disse à policia que o jovem deu uma carona para ela de uma festa, mas no
caminho a levou para a casa dele onde teria acontecido a violência sexual.

Diante da queixa, a Polícia Civil, segundo o delegado regional Eduardo Galvão, mandou fazer os exames de
praxe nesse tipo de caso, cujos resultados apontaram que a jovem foi violentada, e inclusive sofreu esganadura,
e ficou inconsciente durante o ato.

Pouco tempo depois os policiais localizaram e prenderam o rapaz, que negou a violência. Disse em depoimento
que a relação sexual existiu, mas foi consensual.

Para o delegado regional, não há dúvidas sobre o abuso, situação que resultou na lavratura do auto de prisão
em flagrante para o jovem, que chegou a ser transferido para uma unidade prisional até o período da tarde
quando participou da audiência de custódia e foi liberado para responder pelo crime em liberdade. O jovem vai
ter de obedecer algumas regras como comparecer periodicamente à Justiça, e se manter afastado 700 metros
da vítima.
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FISCALIZAÇÃO
Participação de crianças e adolescentes em desfiles e festas carnavalescas depende de autorização

 IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DO TJ-MA
 31/01/2017 às 12h21
Os alvará judiciais serão entregues entre 20 e 24 de fevereiro.

SÃO LUÍS - A participação de crianças e adolescentes em eventos, brincadeiras, danças e escolas de samba, no
Carnaval 2017, em São Luís, depende de autorização da Justiça. As situações em que se exige alvará judicial e
as regras para entrada e permanência de menores em bailes carnavalescos e nos desfiles constam na portaria
nº 01/2017, assinada pelo juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros, que responde pela 1ª Vara da Infância e da
Juventude da capital.

As solicitações devem ser feitas de 6 a 17 de fevereiro, na Divisão de Proteção Integral (DPI) da unidade
judiciária, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os alvará judiciais
serão entregues no período de 20 a 24 de fevereiro. O requerimento para participação de crianças e
adolescentes em escolas de samba, blocos, ligas, bandas e outras agremiações ou brincadeiras organizadas que
desfilem em ruas ou passarelas, deve ser feito pelo responsável pela agremiação.

De acordo com a portaria 1/2017, é necessário apresentar no requerimento a relação nominal das crianças e
adolescentes participantes, com indicação da idade de cada um; cópia do documento do menor; autorização
escrita do pai, mãe ou responsável legal; indicação do local, horário de início e término e do período de
apresentação; entre outros documentos.

Durante a participação nos eventos carnavalescos, crianças e adolescentes e seus responsáveis legais ou
acompanhantes deverão portar documento de identidade, que deverá ser apresentado aos comissários de
Justiça quando solicitados, para fim de averiguação da regularidade do acompanhamento. Os comissários
estarão durante todo o período carnavalesco fiscalizando a presença de menores nos locais das festas.

Blocos, bandas e escolas

É proibida a participação de crianças menores de seis anos, após as 24h, em eventos, brincadeiras, blocos
escolas de sambas e outras agremiações, que desfilem em ruas ou passarelas. Até esse horário, também, só será
permitida a participação se a criança estiver acompanhada por seus pais, responsáveis legais ou parentes (avós,
irmãos e tios) maiores de 18 anos. A presença de crianças na faixa etária dos 6 a 12 anos, acompanhadas ou não,
depende de alvará judicial. Já os maiores de 12 anos, que não estejam na companhia dos pais ou responsáveis
legais, necessitam de autorização expressa e escrita dos seus responsáveis.

As agremiações carnavalescas que não cumprirem as determinações constantes na portaria poderão ser
impedidas de se apresentar e as crianças e adolescentes retiradas da brincadeira e entregues aos seus
responsáveis ou encaminhadas a uma instituição de acolhimento. O descumprimento ou inobservância dos
termos da portaria ensejará aos responsáveis auto de infração administrativa, sem prejuízo de outras medidas
judiciais cabíveis.



Ainda, conforme a portaria, fica expressamente proibida a utilização, em crianças e adolescentes, de quaisquer
objetos, vestuários e adereços de fantasias capazes de oferecer risco à integridade física dos participantes, bem
como atentem contra sua dignidade ou que ofendam a moral ou o pudor atinentes às suas idades. Também não
é permitida a entrada, permanência e participação em locais que utilizem músicas que exaltem a violência, o
erotismo, a pornografia ou faça apologia a produto que possa causar dependência física ou psíquica.

Ficam os proprietários, organizadores ou promotores de festas e eventos carnavalescos, barracas e bares,
responsáveis pela fiscalização quanto à proibição de vender, fornecer ou servir bebidas alcoólicas a menores de
18 anos, no interior do estabelecimento ou evento.

Dispensa de alvará

Não será exigido alvará judicial para participação de crianças e adolescentes em festas carnavalescas
infanto-juvenis, com término previsto até a meia-noite, desde que os menores estejam acompanhados de seus
responsáveis ou autorizados por eles. Excetuam-se, também, das restrições constantes na portaria as festas e
eventos de cunho familiar, festividades ou brincadeiras promovidas por instituições escolares, religiosas ou
similares, em que a participação de crianças e adolescentes fica a cargo dos pais ou responsáveis legais.
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Deputada defende devolução de dinheiro do "aluguel camarada"

 OESTADOMA
 31/01/2017
Por meio de suas redes sociais, peemedebista cobrou ressarcimento do valor aos cofres públicos,
principalmente, referente aos meses em que a casa não foi utilizada

SÃO LUÍS - A deputada Andrea Murad (PMDB) declarou ontem que a exoneração de Jean Carlos Oliveira
(PCdoB) dos quadros da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) – após a revelação de que ele
é o proprietário do imóvel alugado pela Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) para fazer funcionar
uma unidade na Aurora –, bem como a informação de que o prédio só será utilizado até dezembro não são
suficientes para solucionar a questão.

Por meio de suas redes sociais, a peemedebista destacou que é preciso o ressarcimento do valor aos cofres
públicos, principalmente, referente aos meses em que a casa onde está instalada uma unidade de internação da
FUNAC não foi utilizada.

Na semana passada, aconteceu uma conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, quando
o Executivo aceitou retirar a unidade da FUNAC no fim deste ano. Para a deputada, não houve recuo do
governo, mas sim a continuação de um aluguel que beneficia um filiado do PC do B com um contrato no Estado

"Exonerar o proprietário do imóvel com 'aluguel camarada' que estava empregado na EMAP, órgão do governo,
e adiar para dezembro a retirada da unidade da FUNAC na Aurora não são medidas suficientes. Os aluguéis
pagos durante o ano que a casa não foi usada pelo governo, precisam ser devolvidos ao cofres públicos. O
governador nunca recuou quanto ao ‘aluguel camarada’, muito pelo contrário, prevalece a vontade dele em
determinar que ficará com o imóvel até dezembro, totalizando dois anos e meio de pagamentos ao filiado do
PCdoB, metade da vigência do contrato, por uma casa que não está e nunca esteve em condições de receber
internos como prevê o SINASE”, destacou.

Para ela, a exoneração de Jean Carlos “só demonstra que tem algo errado nos privilégios garantidos ao filiado”.
“Ora, o governador insiste em continuar ajudando seu correligionário no aluguel de uma casa onde foi até
comitê de campanha do PC do B em 2014. É imoral, sem o menor pudor", escreveu.

Em julho de 2015, a Fundação alugou uma casa de propriedade de Jean Carlos Oliveira, filiado do PCdoB, que
recebeu o pagamento da locação por mais de um ano sem a casa ser utilizada. Apenas em janeiro deste ano que
os internos foram transferidos para o bairro Aurora, diante de vários protestos. Além da Associação dos
Moradores, a deputada Andrea também acionou a Procuradoria Geral de Justiça para apurar o caso e espera
que o dinheiro pago sem uso do imóvel seja ressarcido aos cofres públicos.

"O governo diz que em dezembro, vejam só, apenas em dezembro vai tirar a FUNAC da Aurora, e isso é uma
verdadeira afronta à população, isso sim! Por que Flávio Dino vai passar mais 1 ano reformando o que bem
entender no imóvel de seu filiado, pagando R$ 12 mil por mês, conforme contrato, para manter apenas 7
internos? Não há cabimento nesse gasto do governo e chega a ser escandalosa essa conivência de manter mais
1 ano um contrato com pagamentos notoriamente ilegais. Tenho certeza que o Poder Judiciário será mais firme



quando decidir sobre o ressarcimento que deverá ser feito aos cofres públicos por causa dessa imoralidade ",
disse Andrea.
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CARNAVAL: Participação de crianças e adolescentes em desfiles e
festas precisa de autorização

Publicado em 31/01/2017 às 13:06 por wellingtonrabello

Pais e responsáveis precisam pedir autorização à Justiça para crianças e adolescentes participarem do Carnaval
(Foto: Reprodução/Internet)

A participação de crianças e adolescentes em eventos, brincadeiras, danças e escolas de samba, neste carnaval
em São Luís, depende de autorização da Justiça. As situações em que se exige alvará judicial e as regras para
entrada e permanência de menores em bailes carnavalescos e nos desfiles constam na portaria nº 01/2017,
assinada pelo juiz Gustavo Henrique Silva Medeiros, que responde pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da
capital.

As solicitações devem ser feitas de 06 a 17 de fevereiro, na Divisão de Proteção Integral (DPI) da unidade
judiciária, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os alvarás judiciais
serão entregues no período de 20 a 24 de fevereiro. O requerimento para participação de crianças e
adolescentes em escolas de samba, blocos, ligas, bandas e outras agremiações ou brincadeiras organizadas que
desfilem em ruas ou passarelas, deve ser feito pelo responsável pela agremiação.

Conforme consta na portaria 01/2017, é necessário apresentar no requerimento a relação nominal das crianças
e adolescentes participantes, com indicação da idade de cada um; cópia do documento do menor; autorização
escrita do pai, mãe ou responsável legal; indicação do local, horário de início e término e do período de
apresentação; entre outros documentos.

Durante a participação nos eventos carnavalescos, crianças e adolescentes e seus responsáveis legais ou
acompanhantes deverão portar documento de identidade, que deverá ser apresentado aos comissários de
Justiça quando solicitados, para fim de averiguação da regularidade do acompanhamento. Os comissários
estarão durante todo o período carnavalesco fiscalizando a presença de menores nos locais das festas.

BLOCOS, BANDAS E ESCOLAS

É proibida a participação de crianças menores de seis anos, após as 24h, em eventos, brincadeiras, blocos
escolas de sambas e outras agremiações, que desfilem em ruas ou passarelas. Até esse horário também só será
permitida a participação se a criança estiver acompanhada por seus pais, responsáveis legais ou parentes (avós,
irmãos e tios) maiores de 18 anos. A presença de crianças na faixa etária dos 6 a 12 anos, acompanhadas ou não,
depende de alvará judicial. Já os maiores de 12 anos, que não estejam na companhia dos pais ou responsáveis
legais, necessitam de autorização expressa e escrita dos seus responsáveis.

As agremiações carnavalescas que não cumprirem as determinações constantes na portaria poderão ser
impedidas de se apresentar e as crianças e adolescentes retiradas da brincadeira e entregues aos seus
responsáveis ou encaminhadas a uma instituição de acolhimento. O descumprimento ou inobservância dos



termos da portaria ensejará aos responsáveis auto de infração administrativa, sem prejuízo de outras medidas
judiciais cabíveis.

Ainda, conforme a portaria, fica expressamente proibida a utilização, em crianças e adolescentes, de quaisquer
objetos, vestuários e adereços de fantasias capazes de oferecer risco à integridade física dos participantes, bem
como atentem contra sua dignidade ou que ofendam a moral ou o pudor atinentes às suas idades. Também não
é permitida a entrada, permanência e participação em locais que utilizem músicas que exaltem a violência, o
erotismo, a pornografia ou faça apologia a produto que possa causar dependência física ou psíquica.

Ficam os proprietários, organizadores ou promotores de festas e eventos carnavalescos, barracas e bares,
responsáveis pela fiscalização quanto à proibição de vender, fornecer ou servir bebidas alcoólicas a menores de
18 anos, no interior do estabelecimento ou evento.

DISPENSA DE ALVARÁ

Não será exigido alvará judicial para participação de crianças e adolescentes em festas carnavalescas
infanto-juvenis, com término previsto até a meia-noite, desde que os menores estejam acompanhados de seus
responsáveis ou autorizados por eles. Excetuam-se também das restrições constantes na portaria as festas e
eventos de cunho familiar, festividades ou brincadeiras promovidas por instituições escolares, religiosas ou
similares, em que a participação de crianças e adolescentes fica a cargo dos pais ou responsáveis legais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
31/01/2017 - MA 10 
POSITIVA
EMARHP não pode mais negociar loteamentos sem autorização

Pag.: 30

A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos (EMARHP) foi proibída de

fazer qualquer tipo de negociação tal como compra e venda, doação, permuta e similiares em qualquer área

oriunda dos loteamentos Vinhais, Cidade Operária, Bequimão, Angelim e todos os loteamentos ou

desmembramentos promovidos pela extinta COHAB sem prévia autorização do parcelamento pelo município de

São Luís e abertura de matrícula no registro de imóveis. A decisão foi proferida pelo juiz Douglas Melo Martins,

da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.  A multa, em caso de descumprimento dessa determinação

é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, a ser destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Os autores da ação alegam que a EMARHP vem praticando o desmembramento e alienação de lotes de terras,

juridicamente inexistentes e sem autorização do Município de São Luís. Alguns destes lotes em áreas não

edificáveis, desconsiderando os requisitos urbanos mínimos e favorecendo o crescimento desordenado do

Município.

A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócio Públicos alega que os lotes de terra

objeto desta demanda é resultado de sobras de terrenos utilizados na construção de conjuntos habitacionais pela

extinta Companhia de Habitação Popular do Maranhão – COHAB, dos quais alguns foram vendidos e outros

indevidamente ocupados e edificados de maneira desordenada.

A EMARHP culpa a extinta COHAB pelo desordem e a Prefeitura por omissão

A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócio Públicos alega que os lotes de terra

objeto desta demanda é resultado de sobras de terrenos utilizados na construção de conjuntos habitacionais pela

extinta Companhia de Habitação Popular do Maranhão – COHAB, dos quais alguns foram vendidos e outros

indevidamente ocupados e edificados de maneira desordenada.

A empresa afirma  ainda, que realizou minucioso levantamento das áreas a fim de regularizar o problema junto

aos órgãos competentes e que a situação também foi levada ao conhecimento do Ministério Público. Sustenta que

a omissão na regularização dos loteamentos é do Município de São Luís, através da Secretaria Municipal de

Terras, Habitação e Urbanismo – SEMTHURB. Por fim, a EMARPH requereu a improcedência da ação.

Vítima

A sentença traz à luz ainda o caso de Antônia Costa Campos, que adquiriu um dos terrenos irregulares da

EMARHP.  De acordo com o texto, “Antônia Costa Campos alega que foi adquirente de boa fé e jamais imaginaria

que uma empresa do porte da EMARHP, e administrada por uma pessoa conhecedora das normas e formas de

vendas de sobras de áreas remanescentes dos referidos Conjuntos, fosse capaz de infringir e desconhecer à forma



de ser procedida a alienação das referidas sobras”, entiza o texto.
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Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O evento
realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta sexta-feira
(03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.

O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para negociação
de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos municipais.

"A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes protagonizam o
acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário", avalia.

Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.

Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017, com o
objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de multas por
infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no evento.

Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.

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.

MEDIAÇÃO VIRTUAL



Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a
Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial. A
Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.

 

O post Balcão de renegociação atrai consumidores inadimplentes em São José de Ribamar.   apareceu primeiro
em Neto Cruz.

http://netocruz.blog.br/2017/01/31/balcao-de-renegociacao-atrai-consumidores-inadimplentes-em-sao-jose-de-ribamar/
http://netocruz.blog.br
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Aguinaldo Junior, autuado por estupro é posto em liberdade na Audiência de Custódia
 

Em menos de 24h após ter sido autuado em flagrante pelo crime de estupro, artigo 213 do C.P.B, Aguinaldo
Júnior Rodrigues Silva, 23 anos, foi colocado em liberdade na tarde de segunda-feira (30), na Audiência de
Custódia.
Na manhã de hoje por volta das 9h, o acusado havia sido transferido para Unidade Prisional de Ressocialização
de Imperatriz, porém por volta das 15h ele foi levado para a Audiência de Custódia que foi presidida pelo Juiz
Marco Antônio Oliveira, titular da 2ª Vara Criminal, na defesa estiveram três advogados, Eduardo Soares
Buskovisck, Thiago Barros Agenor e Laercio Bruno Soares Silva.
A DECISÃO
Os advogados de defesa argumentaram que Aguinaldo Júnior tem residência fixa, é réu primário e não oferece
risco. O Ministério Público estadual solicitou que a prisão em flagrante fosse transformada em prisão preventiva,
no despacho o Juiz Marco Antônio determina que Agnaldo Júnior terá que comparecer mensalmente ao Fórum e
não poderá ficar na rua depois das 21h, exceto para frequentar estabelecimento de ensino Acadêmico. Está
proibido de frequentar festas públicas, não poderá manter contato com a vítima, e deverá ficar a mais de 700
metros de distância da vítima, caso alguma destas regras seja quebrada ele perderá os benefícios.

As audiências de custódia são realizadas no período de 24h após a prisão do acusado, esse procedimento
começou a ser ralizado no Maranhão em julho de 2015, a concessão da Liberdade Provisória de Aguinaldo
Júnior foi de acordo com artigo 310, inciso III e 319 do Código de Processo Penal.

ENTENDA O CASO

Na manhã desse domingo (29), uma jovem compareceu ao Plantão Central da Delegacia Regional de Imperatriz,
e relatou que tinha sido vítima de estupro, o acusado do crime é Aguinaldo Júnior. O delegado de plantão
Gustavo Tavares, encaminhou a vítima até o INCRIM, onde exames comprovaram que ela foi estuprada e
esganada. 

O delegado e dois investigadores saíram para localizar o acusado e o apresentar no plantão, uma equipe se
deslocou até uma Chácara da família no Bananal, enquanto outro investigador, ficou em frente a casa de Silva.
Aguinaldo Júnior foi preso na residência por volta das 13h, em seguida foi levado para o Plantão Central. O
Delegado Gustavo Tavares fez os procedimentos legais na presença de um advogado do acusado.
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Ameaças contra magistrados do Maranhão serão apuradas pelo Departamento de Combate ao Crime
Organizado da SEIC

Segunda-Feira, 30 de janeiro de 2017

O Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (30), com o
Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), Juiz Ângelo Santos, e o Diretor de Segurança
Institucional do Tribunal de Justiça, Cristiano Sousa, para analisar a tratativa de investigações de crimes contra
magistrados no interior do Estado e em São Luís.

A AMMA solicitou, na última sexta-feira (27), junto a SSP, providências em decorrência de fatos que expõem os
magistrados a riscos, em virtude de suas atividades jurídicas. Durante a reunião, ficou protocolada a solicitação
de criação de uma atribuição dentro da estrutura organizacional já existente nas dependências da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC). O objetivo é possibilitar a troca de informações
com a Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, e, principalmente, a conclusão mais imediata
de investigações e inquéritos em torno desses delitos.

O juiz Ângelo Santos, destacou a interlocução da magistratura com a SSP. “E dando continuidade a essa boa
interlocução, fizemos o pedido de uma atribuição específica para a investigação de crimes contra os
magistrados, sendo inserida junto a SEIC, possibilitando uma apuração mais rápida dos crimes contra
magistrados, principalmente no interior do Maranhão”, disse o juiz.

O secretario Jefferson Portela entendeu o anseio da AMMA e deferiu, de imediato, a solicitação.

“Autorizamos que as investigações sejam feitas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DDCO).
Isso é bom, pois especializa e concentra as averiguações, permitindo um monitoramento mais aprofundado.
Além disso, vamos discutir questões gerais de segurança nos municípios com os juízes”, ressaltou o secretário.

Carolina Gomes  – ASCOM/SSP, edição Portal CN1
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Justiça condena presidente de sindicato a pagar
danos por chamar blogueiro de extorquista

31/01/2017 12:35:31

A juíza de Direito, Maria José Franca Ribeiro, do 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo,
condenou o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Sindsalem) a pagar
danos morais ao titular do Blog do Luis Cardoso por acusação sem provas.

O presidente do Sindsalem classificou o jornalista na página da entidade de "Extorquista" e para se defender
tentou dizer que foi em momento de raiva por causa das críticas do blog, o que não foi aceito.

Assim deve proceder qualquer blogueiro que se ache ofendido, inclusive contra comentários agressivos em
razão do IP de quem comentou ficar exposto.

Abaixo a decisão judicial:
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Autuado por estupro é posto em liberdade na Audiência de Custódia

Em menos de 24h após ter sido autuado em flagrante pelo crime de estupro, artigo 213 do C.P.B, Agnaldo
Júnior Rodrigues Silva, 23 anos, foi colocado em liberdade na tarde de segunda-feira (30), na Audiência de
Custódia.

Na manhã de hoje por volta das 9h, o acusado havia sido transferido para Unidade Prisional de Ressocialização
de Imperatriz, porém por volta das 15h ele foi levado para a Audiência de Custódia que foi presidida pelo Juiz
Marco Antônio Oliveira, titular da 2ª Vara Criminal, na defesa estiveram três advogados, Eduardo Soares
Buskovisck, Thiago Barros Agenor e Laercio Bruno Soares Silva.

A DECISÃO

Os advogados de defesa argumentaram que Agnaldo Júnior tem residência fixa, é réu primário e não oferece
risco. O Ministério Público estadual solicitou que a prisão em flagrante fosse transformada em prisão preventiva,
no despacho o Juiz Marco Antônio determina que Agnaldo Júnior terá que comparecer mensalmente ao Fórum e
não poderá ficar na rua depois das 21h, exceto para frequentar estabelecimento de ensino Acadêmico. Está
proibido de frequentar festas públicas, não poderá manter contato com a vítima, e deverá ficar a mais de 700
metros de distância da vítima, caso alguma destas regras seja quebrada ele perderá os benefícios.

As audiências de custódia são realizadas no período de 24h após a prisão do acusado, esse procedimento
começou a ser ralizado no Maranhão em julho de 2015, a concessão da Liberdade Provisória de Agnaldo Júnior
foi de acordo com artigo 310, inciso III e 319 do Código de Processo Penal.

ENTENDA O CASO

Na manhã desse domingo (29), uma jovem compareceu ao Plantão Central da Delegacia Regional de Imperatriz,
e relatou que tinha sido vítima de estupro, o acusado do crime é Agnaldo Júnior. O delegado de plantão Gustavo
Tavares, encaminhou a vítima até o INCRIM, onde exames comprovaram que ela foi estuprada e esganada. 

O delegado e dois investigadores saíram para localizar o acusado e o apresentar no plantão, uma equipe se
deslocou até uma Chácara da família no Bananal, enquanto outro investigador, ficou em frente a casa de Silva.

Agnaldo Júnior foi preso na residência por volta das 13h, em seguida foi levado para o Plantão Central. O
Delegado Gustavo Tavares fez os procedimentos legais na presença de um advogado do acusado.

Leia mais em
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/4874/autuado_por_estupro_e_posto_em_liberdade_na_audiencia_d
e_custodia_#ztVdqCimaxOoaBWp.99
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Acadêmico preso acusado de estupro ganha liberdade provisória
  Aguinaldo Júnior vai responder ao processo em liberdade

O acadêmico de Engenharia Civil Aguinaldo Júnior Rodrigues Silva, 23 anos, preso nesse domingo (29) e
autuado em flagrante delito acusado de estupro, foi colocado em liberdade nessa segunda-feira (31),
através de audiência de custódia.
Aguinaldo Júnior foi encaminhado para a Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz I (UPRI-I),
antiga CCPJ, na manhã dessa segunda-feira (30), e ao meio dia foi submetido a audiência de custódia,
através do juiz Marcos Antonio Oliveira, titular da 2ª Vara Criminal, plantonista judicial de ontem, que lhe
concedeu o benefício de liberdade provisória.
No seu despacho, o magistrado homologou a prisão preventiva e definiu que o trabalho da Polícia Civil foi
feito com esmero. “Não vislumbro vícios formais e/ou materiais na prisão cautelar. No tocante à custódia
cautelar do acusado, vejo por hora desnecessária sua manutenção”, disse.
Aguinaldo Júnior tem a obrigação de cumprir todos os requisitos que foram determinados para a sua
liberação provisória, como comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades,
recolher-se em sua residência às 21 horas, entre outras obrigações.
Aguinaldo Júnior foi autuado após a vítima ter registrado um Boletim de Ocorrência acusando-o de
estupro. A prisão do suspeito foi realizada em flagrante, ainda na tarde de domingo, por uma equipe da
Polícia Civil comandada pelo delegado de plantão, Gustavo Tavares.
De acordo com o delegado, o laudo feito no Instituto Médico Legal (IML) foi contundente para provar que
Aguinaldo cometeu estupro contra a mulher. “Ele é acusado da prática de delito de estupro, tipificado no
artigo 213 do Código Penal”, disse o delegado, ressaltando que a prisão foi feita “com base no laudo de
exame de conjunção carnal que apontou a violência para a prática de conjunção carnal e outros atos
libidinosos”.
O laudo aponta, também, que a vítima sofreu esganadura, que resultou em perda da consciência e a
impossibilidade de oferecer resistência.
Aguinaldo negou que tenha estuprado a vítima e disse que a relação tinha sido consentida, álibi que não
foi aceito pela autoridade policial de plantão.
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Balcão de renegociação atrai consumidores inadimplentes em São
José de Ribamar

30/01/2017 21:19:48

 

Teve início nesta segunda-feira (30), em São José de Ribamar, o I Balcão de Negociação de Dívidas. O evento
realizado pela 2ª Vara Cível da comarca em parceria com a Prefeitura municipal acontece até esta sexta-feira
(03), no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São José de Ribamar.

O objetivo de acordo com a juíza Ticiany Gedeon Palácio, é atrair consumidores inadimplentes para negociação
de débitos com empresas recebendo descontos em multas e juros, e até mesmo tributos municipais.

"A solução negociada é muito melhor porque demanda menos tempo e as próprias partes protagonizam o
acordo além de desafogar a intensa carga de processos do judiciário", avalia.

Além da Prefeitura de São José de Ribamar também participam desta edição do evento, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL/São Luís); Procon; Cemar; Vivo; Odebrecht e Condomínio Ponta Verde.

Durante o período, a Prefeitura de São José de Ribamar, que promulgou a Lei Complementar N° 41/2017, com o
objetivo de regularizar os créditos municipais, também vai realizar após avaliação, isenção de multas por
infração sobre débitos ainda não lançados. Outra novidade, é a inclusão dos condomínios no evento.

Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem comparecer ao local
portando documentos pessoais.

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.

MEDIAÇÃO VIRTUAL

Outro meio disponibilizado para o consumidor negociar suas dívidas com 358 empresas de todo o país é a



Mediação Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério da Justiça. O usuário pode acessar o
serviço, cadastrar um endereço de e-mail, solicitar a mediação e acompanhar o andamento da proposta. A
plataforma do CNJ permite ainda a homologação virtual do acordo e a solicitação de audiência presencial. A
Mediação Virtual já possui 6630 reclamações digitais originadas no Maranhão.

O post Balcão de renegociação atrai consumidores inadimplentes em São José de Ribamar apareceu primeiro
em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/municipios/ribamar/balcao-de-renegociacao-atrai-consumidores-inadimplentes-em-sao-jose-de-ribamar/
http://www.oquartopoder.com
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EMARHP está proibida de negociar loteamentos
sem autorização do munícipio

31/01/2017 13:43:35

Uma decisão proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís condenou a EMARHP (Empresa
Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos), em obrigação de não-fazer,
consistente em se abster de celebrar qualquer contrato de alienação da propriedade ou do domínio útil, tais
como compra e venda, promessa de compra e venda, doação, permuta, etc, inclusive concessões ou permissões
de qualquer área registrada em seu nome oriundas dos loteamentos Vinhais, Cidade Operária, Bequimão e
Angelim, assim como todos os loteamentos ou desmembramentos promovidos pela extinta COHAB, sem prévia
autorização do parcelamento pelo Município de São Luís e abertura de matrícula no registro de imóveis. A
multa, em caso de descumprimento dessa determinação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, a ser
destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Os autores da ação alegam que a empresa ré vem praticando o desmembramento e alienação de lotes de terras,
juridicamente inexistentes e sem autorização do Município de São Luís. Alguns destes lotes em áreas não
edificáveis, desconsiderando os requisitos urbanos mínimos e favorecendo o crescimento desordenado do
Município. A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócio Públicos alega que os
lotes de terra objeto desta demanda é resultado de sobras de terrenos utilizados na construção de conjuntos
habitacionais pela extinta Companhia de Habitação Popular do Maranhão – COHAB, dos quais alguns foram
vendidos e outros indevidamente ocupados e edificados de maneira desordenada.

A ré afirma, ainda, que realizou minucioso levantamento das áreas a fim de regularizar o problema junto aos
órgãos competentes e que a situação também foi levada ao conhecimento do Ministério Público. Sustenta que a
omissão na regularização dos loteamentos é do Município de São Luís, através da Secretaria Municipal de
Terras, Habitação e Urbanismo - SEMTHURB. Por fim, a EMARPH requereu a improcedência da ação. "A
senhora Antônia Costa Campos, litisconsorte passivo facultativo, alega que foi adquirente de boa fé e jamais
imaginara que uma empresa do porte da EMARHP, e administrada por uma pessoa conhecedora das normas e
formas de vendas de sobras de áreas remanescentes dos referidos Conjuntos, fosse capaz de infringir e
desconhecer à forma de ser procedida a alienação das referidas sobras", ressalta a sentença.

Destaca o documento: "O Município de São Luís apresentou manifestação requerendo o ingresso no feito como
litisconsorte ativo e a procedência dos pedidos formulados pelo autor. Em audiência de conciliação não
prosperou a possibilidade de acordo. As partes concordaram que não haveria necessidade de novas provas e
requereram o julgamento antecipado da lide com base nas provas já produzidas e dispensaram a produção de
alegações finais".

Ao decidir, o magistrado citou a Constituição da República: "O art. 182, caput, atribuiu ao município a tarefa de
promover a política de desenvolvimento urbano, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Um dos instrumentos previstos no Estatuto da
Cidade para implementação da política urbana e alcance das funções sociais da cidade é o instituto do
parcelamento do solo". Citou, ainda, a Lei nº 6.766/79, que regula a criação de parcelamentos, prevê que



"somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de
urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal".

Aduz a citada Lei que a legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município,
os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão,
obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. "Nesta
seara, consoante lei de parcelamento, não é permitido o parcelamento do solo em áreas de preservação
ecológica (art. 3º, parágrafo único, inciso V). Por seu turno, a Lei 6766/79, aduz, ainda, que é vedado vender ou
prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

O Judiciário explica que na presente ação ficou comprovado que a EMARHP alienou lotes em área não
edificáveis no conjunto Vinhais, consoante contratos de compra e venda anexados. A Secretaria Municipal de
Terras, Habitação e Urbanismo informou que o imóvel vendido pela demandada à senhora Maria da Natividade
Santos, por exemplo, localizado na área 15 do Conjunto Vinhais, está situado em área não edificável.

E segue: "Destaque-se que em relação aos imóveis alienados pela empresa ré aos senhores Deuzimar Alves
Batista, localizado na área 15 do Vinhais, e Antônia Costa Campos, localizado na área 14 do Vinhais, a
SEMTHURB narra que os mesmos estão situados na ZPA-2 (zona de preservação ambiental), onde não constam
índices de parcelamento". O Ofício nº 46/07 da SEMTHURB atesta os desmembramentos das áreas objeto desta
lide, sem autorização do Município de São Luís. O Secretário de Urbanismo relata ainda, no referido ofício, a
necessidade de regularização das áreas ocupadas e consolidadas sob o domínio da EMAHRP, abrangendo
primeiramente, 03 (três) conjuntos habitacionais: Bequimão, Cidade Operária e Vinhais.

"Desta forma, resta claro que a ré vem alienando irregularmente seus lotes, haja vista que o parcelamento que
os originou não foi autorizado pelo Município. Além disso, a maioria dos imóveis em questão estão localizados
em área não edificantes e não atendem os requisitos mínimos urbanísticos", entendeu o juiz. A sentença não
acolheu o pedido de demolição de edificações e construções existentes, em decorrência do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo o réu, quando do cumprimento deste decreto sentencial, verificar
caso a caso, efetuando as medidas pertinentes e necessárias à regularização urbanística.

"Em situações de lesão ao meio ambiente, a decisão judicial tem o condão de tutelar interesses não apenas das
presentes mas também das gerações futuras. Entre as consequências para alguns poucos e o benefício de um
sem número que ainda virão, impõe-se a defesa do ambiente urbano de forma prospectiva", ressalta a sentença.
Por fim, decide acolher, em parte, os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, com alicerce no que
preceitua o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. "Declaro nulos os contratos de compra e venda
celebrados pela EMARHP com Maria da Natividade Santos, Deuzimar Alves Batista e Antônio Costa Campos, e
da matrícula nº. 58.947, fls. 145 do Livro 2-ML, do 1º Registro de Imóveis desta Comarca", sentenciou o juiz.

Condenou a EMARHP, ainda, em 'obrigação de fazer' consistente em promover a regularização urbanística e
fundiária das ocupações existentes em todos os loteamentos da extinta COHAB, cuja alienação a qualquer título
não tenha sido precedida de autorização do Município de São Luís, mediante a apresentação de projeto junto à
Secretaria de Terras, Habitação e Urbanismo - SEMTHURB. Foi fixado o prazo de 4 (quatro) anos para o
cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser destinado
ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. A sentença foi assinada pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

O post EMARHP está proibida de negociar loteamentos sem autorização do munícipio apareceu primeiro em O
Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/geral/emarhp-esta-proibida-de-negociar-loteamentos-sem-autorizacao-do-municipio/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com
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A deputada Andrea Murad (PMDB) comentou que a exoneração de Jean Carlos e devolução da casa em
dezembro com “aluguel camarada” não são suficientes, mas que é preciso o ressarcimento do valor aos cofres
públicos, principalmente, referente aos meses em que a casa onde está instalada uma unidade de internação da
FUNAC não foi utilizada.

Na semana passada, aconteceu uma conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, quando
ficou acertado retirar a unidade da FUNAC no fim deste ano. Para deputada, não houve recuo do governo, mas
sim a continuação de um aluguel que beneficia um filiado do PC do B com um contrato no Estado.

“Exonerar o proprietário do imóvel com ‘ALUGUEL CAMARADA’ que estava empregado na EMAP, órgão do
governo, e adiar para dezembro a retirada da unidade da FUNAC na Aurora não são medidas suficientes. Os
aluguéis pagos durante o ano que a casa não foi usada pelo governo, precisam ser devolvidos aos cofres
públicos. O governador nunca recuou quanto ao “ALUGUEL CAMARADA”, muito pelo contrário, prevalece a
vontade dele em determinar que ficará com o imóvel até dezembro, totalizando 2 anos e meio de pagamentos ao
filiado do PCdoB, metade da vigência do contrato, por uma casa que não está e nunca esteve em condições de
receber internos como prevê o SINASE. A exoneração do Jean Carlos, dono da casa, só demonstra que tem algo
errado nos privilégios garantidos ao filiado. Ora, o governador insiste em continuar ajudando seu
correligionário no aluguel de uma casa onde foi até comitê de campanha do PC do B em 2014. É imoral, sem o
menor pudor”, escreveu nas redes sociais.

Em julho de 2015, a Fundação alugou uma casa de propriedade de Jean Carlos Oliveira, filiado do PCdoB, que
recebeu o pagamento da locação por mais de um ano sem a casa ser utilizada. Apenas em janeiro deste ano que
os internos foram transferidos para o bairro Aurora, diante de vários protestos. Além da Associação dos
Moradores, a deputada Andrea também acionou a Procuradoria Geral de Justiça para apurar o caso e espera
que o dinheiro pago sem uso do imóvel seja ressarcido aos cofres públicos.

“O governo diz que em dezembro, vejam só, apenas em dezembro vai tirar a FUNAC da Aurora, e isso é uma
verdadeira afronta à população, isso sim! Por que Flávio Dino vai passar mais 1 ano reformando o que bem
entender no imóvel de seu filiado, pagando R$ 12 mil por mês, conforme contrato, para manter apenas 7
internos? Não há cabimento nesse gasto do governo e chega a ser escandalosa essa conivência de manter mais
1 ano um contrato com pagamentos notoriamente ilegais. Tenho certeza que o Poder Judiciário será mais firme
quando decidir sobre o ressarcimento que deverá ser feito aos cofres públicos por causa dessa imoralidade”,
disse Andrea.


