
de 05 (cinco) anos;II) Multa civil no valor correspondente a 100 (cem) vezes o valor da remuneração recebida enquanto Prefeita
Municipal de Bom Jardim/MA;III) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de
03 (três) anos.IV) Ressarcimento integral do dano ao erário público, no valor total de R$ 998.691,27 (novecentos e noventa e oito
mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), Ressalto que a suspensão dos direitos políticos determinadas por
este juízo de direito só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.429/92.
Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários. Oficie-se ao Banco Central do Brasil
para que comunique às instituições financeiras oficiais a proibição do demandado contratar com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo período de 03 (três) anos e, para o mesmo fim, oficie-se ao CADIN para inclusão do nome do
demandado no referido cadastro. Transitada em julgado esta sentença, adotem-se as seguintes providências: a) expeçam-se as
comunicações de ordem, inclusive ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), bem como ao cartório judicial
desta Zona Eleitoral, para fins da suspensão dos direitos políticos ora determinada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Atribuo a
esta sentença força de mandado judicial. Notifique-se pessoalmente o Representante do Ministério Público. Bom Jardim, 12 de
setembro de 2017.RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR Resp: 183160

Brejo

PROCESSO Nº 0000839-55.2011.8.10.0076 (8392011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: MARIA BRASÃO DE SOUSA
ADVOGADO: LORENA CAVALCANTI CABRAL ( OAB 14635A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-MA )

REU: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA ( OAB 33980-PE ) e CELSO DAVID ANTUNES ( OAB 11441A-BA ) e LUIS
CARLOS LAURENÇO ( OAB 16780-BA )

Proc. nº 839-55.2011.8.10.0076 DECISÃOSuspendo a expedição de qualquer alvará judicial nestes autos até segunda
ordem.Intime-se o advogado dos pretensos herdeiros da autora para emendar o pedido de habilitação com procurações
devidamente formalizadas e certidão de nascimento ou casamento e demais documentos, todos autenticados em cartório, no
prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com ou sem emenda, intime-se o réu para manifestação em 05 dias.Após, conclusão.
Brejo (MA), 07 de agosto de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 174532

PROCESSO Nº 0001604-16.2017.8.10.0076 (16062017)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS SOUSA
ADVOGADO: DHEYNNE MICKAELLE RODRIGUES SOARES ( OAB 17575A-MA ) e PATRICIA GABRYELLE ALVES ( OAB
20878-MT )

RÉU:

Processo nº 1604-16.2017.8.10.0076 - Pedido de Liberdade provisóriaRequerente: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS SOUSA
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS DE
SOUSA, acusado de ter praticado o crime de roubo nos autos de nº 886-29.2011.O MPE opinou pela concessão do pedido.Relatei.
Decido.Condenado provisoriamente às penas de roubo circunstanciado em concurso formal IMPRÓPRIO, o requerente foi
sentenciado no dia 11 deste mês à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses, 18 (dezoito) dias e de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 320 (trezentos e vinte) dias-multa.Em face do tempo em que esteve preso preventivamente e da finalização da
instrução, foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva e submetido ao cumprimento de certas condições, a saber: a) não
portar armas, incluída arma branca; b) não se ausentar da comarca onde reside por período superior a 20 dias sem autorização
judicial; d) comunicar a este juízo qualquer mudança de endereço;e) apresentar cópia de CPF e identidadeDiante desse quadro,
resta indiscutivelmente prejudicado o presente pedido de liberdade, cujo objeto foi alcançado pela sentença dos autos
principais.Face ao exposto, considerando a perda de objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito pela falta superveniente de interesse/necessidade da ação.Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério
Público.Após arquive-se com baixa. Brejo-MA, 19 de setembro de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rego Titular de BREJO
Resp: 174532

PROCESSO Nº 0001621-52.2017.8.10.0076 (16232017)
AÇÃO: LIBERDADE | RELAXAMENTO DE PRISÃO
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