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Justiça condena ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio

Tadeu Palácio terá que pagar multa; direitos políticos foram suspensos|

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três
anos, além da perda da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito."O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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Tadeu Palácio é condenado por improbidade administrativa 

 

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três
anos, além da perda da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional – vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa – demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito.“O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel”, observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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Após depedração no Fórum de Buriti, Justiça passa a funcionar em
Coelho Neto

Acima o Fórum da Comarca de Coelho Neto e abaixo, o de Buriti incendiado e depredado por populares|

A partir desta quinta-feira (5), os trabalhos da Justiça na Comarca de Buriti serão retomados no Município de
Coelho Neto. De acordo com o juiz Jorge Leite, titular da comarca, servidores já estão concluindo a organização
de equipamentos e processos para que possam retomar as atividades. O trabalho está sendo realizado em
conjunto pela Corregedoria e Tribunal de Justiça.

A razão da mudança temporária para o município vizinho foi a invasão e a depredação por criminosos ao Fórum
de Buriti, que aconteceu na noite do dia 20 de janeiro. Jorge Leite informou que sua equipe trabalhando
adaptada no Salão do Júri do Fórum de Coelho e que todo material necessário às atividades já foram
transferidos. A equipe agora está finalizando o trabalho de limpeza e quantificação dos processos danificados
com o fogo.

A transferência dos serviços da Justiça em Buriti para Coelho Neto constam na Portaria 323/2015 da
Corregedoria Geral da Justiça, ato que recebeu apoio da Associação dos Magistrados do Maranhão. Até o fim da
reforma, apenas o serviço de distribuição - aquele correspondente ao atendimento inicial e recebimento de
petições - funcionará no Fórum de Buriti, os demais foram transferidos para Coelho Neto, que funciona na
Avenida Antônio Guimarães, s/nº, Bairro Olho da Aguinha.

Na manhã desta quarta-feira (04), a corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, voltou a afirmar
que a maior prejudicada com esse ato criminoso é a população de Buriti, que agora precisa se deslocar até o
município vizinho. "Infelizmente os cidadãos de bem ficaram prejudicados com o crime ocorrido", afirmou a
corregedora.

O juiz Jorge Leite informa que a população ainda ficará prejudicada em relação aos serviços eleitorais, pois
estes também funcionavam no fórum de Justiça.

Ao mesmo tempo que tomam providências necessárias para garantir o funcionamento dos serviços judiciais
para a população de Buriti, Corregedoria da Justiça, Tribunal de Justiça e a Associação dos Magistrados somam
esforços para acompanhar os trabalhos de apuração dos responsáveis pelo atentado criminoso.

As informações são do TJMA
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Tadeu Palácio é condenado pela Justiça por ter gasto dinheiro público para se promover

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA).

A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três anos, além da perda
da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional – vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa – demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito.“O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel”, observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.

As informações são do TJMA
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Tadeu Palácio é condenado pela Justiça por ter gasto dinheiro
público para se promover

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA).

A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três anos, além da perda
da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito."O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.

As informações são do TJMA
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Tadeu Palácio é condenado pela Justiça por ter gasto dinheiro
público para se promover

Ex-prefeito Tadeu Palácio|

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA).

A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três anos, além da perda
da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito. "O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.

(As informações são do TJMA)
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Justiça condena ex-prefeito Tadeu Palácio por improbidade
administrativa

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três
anos, além da perda da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito."O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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TJ-MA regulamenta atividade de conciliador voluntário -
Imirante.com

SÃO LUÍS - O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) aprovou, por unanimidade, o regulamento da prestação
de serviço voluntário de conciliador no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Com
a medida, o Judiciário estadual espera incrementar as atividades institucionais das 17 unidades já instaladas na
capital e no interior e estimular a solidariedade, o civismo, a cooperação e a responsabilidade social.

O conciliador voluntário terá competência para conduzir audiência de conciliação e sessão de mediação, sob a
supervisão do juiz coordenador do Centro Judiciário a que se encontrar vinculado, buscando o entendimento
entre as partes; lavrar termo da audiência e redigir o relatório de mediação. Em ambos os casos, submetendo o
relatório e o acordo, eventualmente obtido, à homologação do juiz competente.

O interessado poderá, a qualquer tempo, realizar inscrição preliminar no endereço eletrônico
www.tjma.jus.br/conciliar ou em um dos centros, passando a integrar banco de dados específicos.

A prestação do serviço poderá ser aproveitada como estágio por estudantes de instituições de ensino superior,
desde que as atividades desenvolvidas sejam compatíveis com a programação curricular do respectivo curso. A
critério da administração, o serviço voluntário de conciliador pode valer também como título para o
preenchimento de cargos do Poder Judiciário.

Normas

De acordo com normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), será considerada atividade jurídica a efetiva prestação, após obtenção do grau de bacharel em Direito,
do serviço voluntário de conciliador em um dos centros por, no mínimo, 16 horas mensais e durante o período
de um ano.

O serviço é incompatível com o exercício da advocacia nas unidades jurisdicionais das respectivas áreas de
abrangência do Centro em que prestam suas funções públicas.

Seleção

A seleção de conciliadores terá duas fases: análise curricular e entrevista com o presidente do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos ou com a autoridade responsável pelo centro
onde for atuar, ficando a aplicação de prova escrita a critério da administração pública.

Conforme resolução do CNJ, a prestação do serviço terá como requisito a conclusão, com aproveitamento, de
curso de capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos.

Capacitação

O Núcleo Permanente promoverá, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM),
capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos
métodos consensuais. A inscrição nos cursos de preparação e de aperfeiçoamento poderá, a critério da
administração, ser estendida a qualquer pessoa interessada, integrante ou não dos quadros do Judiciário.



O serviço será prestado a título honorário, sem qualquer vínculo funcional, empregatício, previdenciário ou afim
entre o Judiciário maranhense e o conciliador voluntário, que não será remunerado e somente poderá ser
ressarcido pelas despesas que, comprovadamente, realizar no desempenho das atividades, desde que prévia e
expressamente autorizadas.

Caso o voluntário seja servidor do Judiciário estadual, a prestação do serviço de conciliador ocorrerá fora do
expediente normal de trabalho, sem prejuízo de suas atividades na unidade em que estiver lotado, exceto se for
servidor em um dos centros, hipótese em que poderá atuar como voluntário durante o expediente, de acordo
com a conveniência administrativa e o interesse público.

No Maranhão, funcionam 17 centros de conciliação, sendo sete na capital - Fórum Desembargador Sarney
Costa (Calhau), Rua do Egito (Centro), na FACAM (Bequimão), UNDB (Renascença), Uniceuma (Renascença e
Cohama) e Fiema (Cohama) - e outros dez no interior - Imperatriz (3), Balsas (1), Bacabal (2), Caxias (2), Timon
(1) e Chapadinha (1).
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Justiça condena ex-prefeito Tadeu Palácio - Imirante.com

Foto: Divulgação|

SÃO LUÍS - O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa
correspondente a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJ-MA). A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo
prazo de três anos, além da perda da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual
(MP-MA), que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a
função de chefe do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de
panfletos e publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP-MA, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos
com fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito. "O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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Justiça regulamenta atividade de conciliador voluntário

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) aprovou, por unanimidade, o regulamento da prestação de serviço
voluntário de conciliador no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Com a medida,
o Judiciário estadual espera incrementar as atividades institucionais das 17 unidades já instaladas na capital e
no interior e estimular a solidariedade, o civismo, a cooperação e a responsabilidade social.

O conciliador voluntário terá competência para conduzir audiência de conciliação e sessão de mediação, sob a
supervisão do juiz coordenador do Centro Judiciário a que se encontrar vinculado, buscando o entendimento
entre as partes; lavrar termo da audiência e redigir o relatório de mediação. Em ambos os casos, submetendo o
relatório e o acordo, eventualmente obtido, à homologação do juiz competente.

A prestação do serviço poderá ser aproveitada como estágio por estudantes de instituições de ensino superior,
desde que as atividades desenvolvidas sejam compatíveis com a programação curricular do respectivo curso. A
critério da administração, o serviço voluntário de conciliador pode valer também como título para o
preenchimento de cargos do Poder Judiciário.

De acordo com normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), será considerada atividade jurídica a efetiva prestação, após obtenção do grau de bacharel em Direito,
do serviço voluntário de conciliador em um dos centros por, no mínimo, 16 horas mensais e durante o período
de um ano.

O serviço é incompatível com o exercício da advocacia nas unidades jurisdicionais das respectivas áreas de
abrangência do Centro em que prestam suas funções públicas.

O interessado poderá, a qualquer tempo, realizar inscrição preliminar no endereço eletrônico
www.tjma.jus.br/conciliar ou em um dos centros, passando a integrar banco de dados específicos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
05/02/2015 - O IMPARCIAL ONLINE 
POSITIVA
TADEU PALÁCIO É CONDENADO PELA JUSTIÇA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Pag.: 11

Tadeu Palácio é condenado pela justiça por improbidade
administrativa

Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente a cinco vezes o salário que
recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A
condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três anos, além da perda da
função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito."O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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Justiça condena ex-prefeito de Timon por improbidade administrativa

Ex-prefeito de Timon, Francisco Rodrigues, o Chico Leitoa
Os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) condenaram o ex-prefeito
de Timon, Francisco Rodrigues de Sousa, o Chico Leitoa, e dois ex-membros da comissão permanente de
licitação daquele município à perda da função pública (caso detenham); pagamento de multa civil no valor de
cinco vezes o da remuneração do agente; suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder
Público, ambos pelo prazo de três anos.
O ex-prefeito e os ex-servidores foram acusados de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual
(MP), em razão de irregularidades no procedimento licitatório Carta Convite n° 038/2001, para realização de
serviços de adequação do Centro Tecnológico de Timon, no valor de R$ 100 mil, emitida durante a gestão de
Chico Leitoa. Segundo o MP, teria ocorrido omissão na publicação de resenha do contrato na imprensa,
incoerências de datas e lesão ao erário do município.
O juízo da comarca de Timon julgou improcedente o pedido do Ministério Público por entender que inexistiu ato
de improbidade, uma vez que as irregularidades apontadas seriam sanáveis e insuficientes para eivar de vício o
procedimento licitatório. Ele apontou também a  inexistência de fatos que ensejassem imoralidade qualificada.
Ao analisar o recurso do MP interposto junto ao TJMA, o desembargador Kléber Carvalho reformou a sentença,
entendendo demonstrada a intenção dos ex-gestores de fraudar o procedimento licitatório, na medida em que
utilizaram-se de simulação que inviabilizou a participação de outros eventuais interessados aptos a concorrerem,
dessa forma violando os princípios da economia, eficiência, moralidade, impessoalidade e legalidade.
O magistrado observou que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause perda patrimonial, desvio, apropriação e dilapidação dos bens ou
haveres públicos, notadamente fraude a licitação. “A incoerência de datas apontada pelo apelante revela nítida
fraude no procedimento licitatório”, ressaltou. (Processo: 428892014)
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200 processos de Santa Inês estão sendo analisados por comissão especial da Corregedoria de Justiça
do Maranhão

Processos foram levados para São Luís após atuação da Comissão Sentenciante em Santa Inês na semana
passada                          A Corregedoria da Justiça concluiu mais uma etapa do projeto Estante Vazia na
Comarca de Santa Inês. Os trabalhos foram realizados no período de 27 a 30 de janeiro e contaram com o apoio
de um grupo formado por juízes e servidores. Durante os quatro dias foram analisados mais de 600 processos,
outros 200, de maior complexidade, seguiram para a sede do projeto, na capital.
Conforme anunciou a corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, durante a abertura dos trabalhos,
a iniciativa teve a finalidade de dar prosseguimento a ações que estavam paradas. “Contamos com o importante
apoio dos servidores da comarca, que separaram processos cuja urgência e complexidade exigiam de nós uma
atuação mais enérgica para beneficiar a população local”, explicou.
O projeto criado pela Corregedoria é coordenado pela juíza Francisca Galiza e é implantado em unidades
judiciais com dificuldades na tramitação de processos em consequência da grande demanda. A finalidade é
garantir a eficiência e a razoável duração do processo. Outro fator decisivo para implantação da iniciativa na
Comarca de Santa Inês foi a falta de juízes nas unidades em virtude de promoção e afastamento.
O juiz Rodrigo Nina, um dos membros da Comissão Sentenciante, disse que o objetivo era apenas realizar a
análise processual, mas foram realizadas 50 audiências que já estavam marcadas. “Considerando a competência
delegada aos membros da Comissão, realizamos também as audiências para que as partes envolvidas não
ficassem prejudicadas”, informou Nina. O juiz Gustavo Medeiros também presidiu audiências durante a ação.
Dentro dos processos analisados, os juízes deram prioridade para aqueles que a legislação estabelece
celeridade no julgamento, a exemplo dos processos com réus presos, ações de alimentos e de idosos. Foram
iniciados, ainda, processos cuja petição inicial encontrava-se paralisada.
Em Santa Inês, o Estante Vazia contou com o apoio dos juízes Gilberto de Moura Lima e Sebastião Bonfim,
ambos da Comarca da Ilha de São Luís. O trabalho foi executado em parceria com membros do Ministério
Público, Defensoria Pública e Subseção da OAB do município.
Próxima etapa – A desembargadora Nelma Sarney já autorizou a realização da próxima etapa do Estante Vazia
na Comarca de Pinheiro. Servidores locais, com apoio de servidores do projeto, já realizam o trabalho de
separação das ações que necessitam de análise.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - EXECUÇÕES PENAIS
05/02/2015 - SITE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - MATÉRIAS
POSITIVA
(PUBLICADO EM 04.02.15) DEFENSORIA PÚBLICA ATENDE 80 DETENTOS NO PRIMEIRO DIA DE FORÇA-TAREFA
NO MARANHÃO

Pag.: 14

Defensoria Pública atende 80 detentos no primeiro dia de força-tarefa no Maranhão

Foi iniciada na segunda-feira (2/2), e prossegue até o dia 13, a etapa presencial da força-tarefa realizada pela
Defensoria Pública do Estado (DPE-MA) no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. a ação beneficiará,
primeiramente, a Casa de Detenção (Cadet). Dos cerca de 700 presos, entre provisórios e sentenciados,
custodiados no local, 80 foram atendidos no primeiro dia pelos 10 defensores públicos do Núcleo de Execução
Penal (NEP) designados para o trabalho, que conta com o apoio da Corregedoria-Geral de Justiça e da
Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap).
Na primeira etapa da força-tarefa realizada na semana passada, os defensores públicos se ocuparam com a
localização e identificação dos presos, que começaram a ser ouvidos na última segunda-feira. A partir deste
contato, e com base na análise processual de cada um, a Defensoria Pública vem tomando as providências
cabíveis relacionadas aos pedidos de concessão de benefícios como remição de pena, progressão de regime e
habeas corpus, entre outros.

Estão sendo levantadas também possíveis irregularidades na documentação básica que compõe o processo
judicial. Os presos, ao final, recebem uma cópia do seu histórico de acompanhamento, emitido pela DPE-MA,
com toda a movimentação feita até então.

Para a defensora-geral, Mariana Albano de Almeida, a realização da força-tarefa mostra o compromisso e a
vontade dos órgãos envolvidos na ação em transformar a realidade atual dos presídios maranhenses,
tornando-os mais seguros e humanizados. "O que estamos fazendo é tão somente garantir ao preso o que lhe é
de direito, como preconiza a Lei de Execução Penal. Trata-se de um trabalho que já faz parte da rotina dos
defensores do NEP, mas que verificamos a necessidade de intensificar por conta do número elevado de prisões
efetuadas do final de 2014 até hoje", justificou.

Concentração - "A nossa presença no complexo, normalmente, se traduz em tranquilidade, visto que o detento
percebe que não foi esquecido pelo sistema”, complementou Mariana. Ela informou que, neste ano, a previsão é
de que os defensores atuem de forma concentrada nas unidades penitenciárias da capital, além de outras
comarcas.

Durante reunião realizada na sexta-feira (30/1), na sede da Corregedoria-Geral de Justiça, onde foram
finalizados os preparativos da etapa presencial, foi acordada a disponibilização de dois juízes auxiliares com
atuação na 1º Vara de Execução Penal que darão apoio às solicitações dos defensores durante o período da
força-tarefa. No caso de pendências com os presos provisórios, os peticionamentos são encaminhados para uma
das Varas Criminais da capital.

O reforço assegurado pela Corregedoria, segundo um dos defensores do NEP, Paulo Rodrigues, será
fundamental para dar celeridade à ação, que pretende ainda possibilitar a criação de mecanismos de
padronização do ingresso do apenado ao sistema. "O aperfeiçoamento do sistema é um processo contínuo e, no
momento, estamos discutindo as soluções em conjunto para regularizar a situação", revela. Paulo Rorigues
informou que já foram detectados casos de ausência de guias de recolhimento e de certidões que,
obrigatoriamente, precisam acompanhar a petição para que o juiz possa proferir futuramente as sentenças.

Tranquilidade - Um caso emblemático é o do detento José de Ribamar Filho. Proveniente de São Vicente de
Ferrer, ele está preso na Cadet há seis meses, mas seu processo tramita naquele município. A força-tarefa da



Defensoria solicitou ao juiz daquela comarca o processo para fazer o peticionamento de possíveis benefícios.
"Eu já tinha informações de que sem o meu processo nada poderia ser feito. Agora, com a Defensoria
acompanhando o caso, fico mais tranquilo", disse.

Paulo Rodrigues explicou que está aguardando o processo chegar às suas mãos para solicitar as providências
devidas. "Solicitamos ao juiz da comarca que nos enviasse o processo, o que foi prontamente acertado. De posse
dele, poderemos estudar o caso e peticionar, caso seja possível, os benefícios a que o detento tem direito.
Vamos acompanhar esse caso até o fim e, com certeza, regularizaremos sua situação", afirmou.

Fonte: DPE-MA
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Corregedoria instala o Conselho Especial da Infância e da Juventude

A corregedora-geral de Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, editou provimento e portaria nos
quais instala o Conselho Especial da Infância e da Juventude da Corregedoria-Geral da Justiça do estado. De
acordo com o documento, o órgão deverá proceder à elaboração e aprovação de regimento interno no prazo de
60 dias, a contar da publicação da portaria. O conselho realiza o acompanhamento e execução das ações da
Justiça de 1º grau na área da infância e da juventude.

A corregedora levou em consideração o disposto no artigo 21 do Regimento Interno da CGJ-MA, que criou o
conselho. Ela considerou, também, a relevância do órgão para o aprimoramento das atividades de 1º grau da
Justiça Estadual do Maranhão, bem como para a efetivação do princípio da proteção integral estabelecido no
artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Entre as competências do conselho estão: zelar pelo cumprimento dos princípios e direitos relativos à infância e
à juventude; elaborar estudos e promover medidas relacionadas à gestão e práticas cartorárias relativas à
infância e à juventude para melhoria da prestação jurisdicional; manter articulação com a Coordenadoria da
Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, inclusive no que diz respeito aos cadastros do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Caberá ainda ao conselho elaborar as diretrizes metodológicas de trabalho da equipe
multiprofissional destinada a assessorar o Juízo da Infância e da Juventude.

Composição – De acordo com o documento, o conselho será composto pela corregedora-geral da Justiça
(presidente), um juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, o juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude de
São Luís, o juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de
Imperatriz, um promotor de Justiça com atribuição na área da infância e da juventude, e um representante da
equipe interprofissional da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís. A corregedora-geral da Justiça
poderá delegar ao juiz auxiliar a presidência das reuniões ou sessões do conselho.

Fonte: CGJ-MA 
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TJ-MA bloqueia verbas para garantir pagamento de salários de
servidores

O juiz Luiz Carlos Licar Pereira determinou, nesta quinta-feira (5), o bloqueio de 60% das verbas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Sistema Único de Saúde (SUS) destinadas ao município de
Esperantinópolis, no Maranhão. A  medida pretende garantir o pagamento dos salários dos servidores públicos
municipais. A informação foi divulgada pela assessoria do tribunal.

A determinação é resultado de ação do Ministério Público do Maranhão (MP-MA). Pela decisão, o Banco do
Brasil deve enviar os extratos das contas da Prefeitura de Esperantinópolis e os comprovantes das
transferências realizadas para a Justiça. A instituição financeira também terá que pagar, no prazo de 72 horas,
os salários atrasados.

A folha de pagamento deverá ser encaminhada pelo Poder Executivo municipal ao gerente da agência do Banco
do Brasil de Esperantinópolis no prazo máximo de 48 horas. Esperantinópolis é administrada pelo prefeito
Raimundo Jovita Bonfim, conhecido como Dr. Raimundinho.

As contas do Município de Esperantinópolis já  haviam sido bloqueadas anteriormente após ajuizamento de
Ação Civil Pública, pelo MPMA, a fim de regularizar o pagamento dos servidores. Em janeiro de 2013, o
pagamento foi efetuado e as contas desbloqueadas. Porém, em janeiro de 2014, a prefeitura voltou a atrasar os
salários, que foram suspensos em diversos períodos do ano.

Diante do quadro, o promotor de justiça Paulo Roberto da Costa Castilho requereu novo bloqueio, em virtude da
suspensão de pagamento por quatro meses. "O recebimento de salário em dia decorre da lei. Os servidores não
podem ficar reféns da burocracia e dos recursos protelatórios levados a efeito pelo Município de
Esperantinópolis para retardar, de forma indefinida e injustificada o pagamento dos salários, mesmo porque os
recursos continuam sendo repassados aos cofres públicos", questionou.

Carnaval
Mesmo com a suspensão dos salários, a administração municipal anunciou uma grande festa de carnaval, com a
contratação de diversas bandas de renome. "Na iniciativa privada, só se faz festa se não houver dívidas. A
administração pública não pode agir de modo diferente, uma vez que festejar em momento de crise financeira e
com dívidas se mostra incoerente e irresponsável. A milenar cultura do pão e circo não deve persistir", destaca
o titular da Promotoria de Justiça de Esperantinópolis.
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Juíza determina transferência de detentas de Caxias para São Luís

A juíza de execuções penais de Caxias, Marcela Santana Lôbo, determinou a transferência das mulheres presas
da Central de Custódias de Presos de Justiça Delegacia (CCPJ) da cidade para uma unidade prisional em São
Luís. A juíza entendeu que o local onde elas estão, com presença também de detentos do sexo masculino, é
inadequado.

Atualmente, oito mulheres dividem apenas uma única cela na CCPJ de Caxias. Cinco em regime provisório,
aguardando julgamento, e três cumprindo pena. A proibição determinada pela juíza Marcela Lobo foi baseada
no art. 82 da lei de execuções penais, que diz que mulheres e idosos não devem ser alojadas em ambientes
próprios e adequados às suas condições pessoais.

"Elas foram presas, mas o Estado precisa garantir o mínimo de dignidade e segurança à essas mulheres, ainda
mais porque nossos presídios são feitos para presos do sexo masculino", esclarece a juíza, que diz que as
revistas às mulheres não podem ser feitas por agentes penitenciários.

As presas que cumprem regime aberto estão em prisão domiciliar. A decisão já foi informada à polícia de Caxias,
de Aldeias Altas e de São João do Sóter, que também fazem parte da regional do município. 
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Justiça condena ex-prefeito Tadeu Palácio por improbidade administrativa
O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três
anos, além da perda da função pública (caso detenha).
A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional – vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa – demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito.“O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel”, observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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Justiça condena ex-prefeito Tadeu Palácio por improbidade
administrativa

Ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio|

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três
anos, além da perda da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

Para o MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito."O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.
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TJMA promove juízes para a capital

As promoções foram aprovadas em sessão plenária administrativa do Órgão Especial do TJMA

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) aprovou, em sessão plenária administrativa nesta
quarta-feira (4), a promoção dos juízes Flávio Roberto Ribeiro Soares (3ª Vara Criminal de Imperatriz) e
Antonio Agenor Gomes (1ª Vara da comarca de Santa Helena) pelos critérios de merecimento e antiguidade,
respectivamente, para a comarca da Ilha de São Luís como juízes auxiliares.

O juiz Itaércio Paulino da Silva, titular da 1ª Vara de Entorpecentes do Termo Judiciário de São Luís foi
removido, pelo critério de merecimento, para a Vara de Interdição, Sucessão, Alvará, Tutela, Curatela e
Ausência da capital.

PERMUTA Na mesma sessão, foi aprovada a permuta da juíza Larissa Rodrigues Tupinambá Castro (2ª Vara da
comarca de Santa Inês) com o juiz Cristóvão Sousa Barros (3ª Vara da comarca de Pedreiras).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
05/02/2015 - SITE JUSBRASIL - NOTÍCIAS
POSITIVA
TJMA REGULAMENTA ATIVIDADE DE CONCILIADOR VOLUNTÁRIO

Pag.: 21

TJMA regulamenta atividade de conciliador voluntário
Conciliadores voluntários atuarão na mediação de conflitos durante as sessões de conciliação

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) aprovou, por unanimidade, o regulamento da prestação de serviço
voluntário de conciliador no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Com a medida,
o Judiciário estadual espera incrementar as atividades institucionais das 16 unidades já instaladas na capital e
no interior e estimular a solidariedade, o civismo, a cooperação e a responsabilidade social.

O conciliador voluntário terá competência para conduzir audiência de conciliação e sessão de mediação, sob a
supervisão do juiz coordenador do Centro Judiciário a que se encontrar vinculado, buscando o entendimento
entre as partes; lavrar termo da audiência e redigir o relatório de mediação. Em ambos os casos, submetendo o
relatório e o acordo, eventualmente obtido, à homologação do juiz competente.

O interessado poderá, a qualquer tempo, realizar inscrição preliminar no endereço eletrônico
www.tjma.jus.br/conciliar ou em um dos centros, passando a integrar banco de dados específicos.

A prestação do serviço poderá ser aproveitada como estágio por estudantes de instituições de ensino superior,
desde que as atividades desenvolvidas sejam compatíveis com a programação curricular do respectivo curso. A
critério da administração, o serviço voluntário de conciliador pode valer também como título para o
preenchimento de cargos do Poder Judiciário.

NORMAS - De acordo com normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), será considerada atividade jurídica a efetiva prestação, após obtenção do grau de bacharel em
Direito, do serviço voluntário de conciliador em um dos centros por, no mínimo, 16 horas mensais e durante o
período de um ano.

O serviço é incompatível com o exercício da advocacia nas unidades jurisdicionais das respectivas áreas de
abrangência do Centro em que prestam suas funções públicas.

SELEÇAO - A seleção de conciliadores terá duas fases: análise curricular e entrevista com o presidente do
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos ou com a autoridade responsável pelo
centro onde for atuar, ficando a aplicação de prova escrita a critério da administração pública.

Conforme resolução do CNJ, a prestação do serviço terá como requisito a conclusão, com aproveitamento, de
curso de capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos.

CAPACITAÇAO - O Núcleo Permanente promoverá, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do
Maranhão (ESMAM), capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores,
conciliadores e mediadores nos métodos consensuais. A inscrição nos cursos de preparação e de
aperfeiçoamento poderá, a critério da administração, ser estendida a qualquer pessoa interessada, integrante
ou não dos quadros do Judiciário.

O serviço será prestado a título honorário, sem qualquer vínculo funcional, empregatício, previdenciário ou afim

http://www.tjma.jus.br/conciliar


entre o Judiciário maranhense e o conciliador voluntário, que não será remunerado e somente poderá ser
ressarcido pelas despesas que, comprovadamente, realizar no desempenho das atividades, desde que prévia e
expressamente autorizadas.

Caso o voluntário seja servidor do Judiciário estadual, a prestação do serviço de conciliador ocorrerá fora do
expediente normal de trabalho, sem prejuízo de suas atividades na unidade em que estiver lotado, exceto se for
servidor em um dos centros, hipótese em que poderá atuar como voluntário durante o expediente, de acordo
com a conveniência administrativa e o interesse público.

No Maranhão, funcionam 16 centros de conciliação, sendo sete na capital - Fórum Desembargador Sarney
Costa (Calhau), Rua do Egito (Centro), na FACAM (Bequimão), UNDB (Renascença), Uniceuma (Renascença e
Cohama) e Fiema (Cohama) - e outros nove no interior - Imperatriz (2), Balsas (1), Bacabal (2), Caxias (2),
Timon (1) e Chapadinha (1).
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Judiciário implanta melhorias nos fóruns de Paço do Lumiar, Barra do Corda e Balsas

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) está concluindo obras de reforma, ampliação e construção nos
fóruns de Paço do Lumiar, Barra do Corda e Balsas. As melhorias integram o planejamento da Diretoria de
Obras e Engenharia e devem ser entregues até o mês de abril de 2015. As obras são financiadas com recursos
do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Juidiciário(FERJ).

Em Paço do Lumiar, no polo de São Luís (a 30 Km da capital), foi concluída no mês de dezembro a reforma e
ampliação do fórum, situado na Avenida 15, no Maiobão. Na área ampliada (com 1.557,17 m²), serão instalados
três varas judiciais, três depósitos, salão do júri e estacionamento.

Além da ampliação, foi feita a adequação do lay-out do Juizado, pintura geral, revisão da cobertura, instalação
de esquadrias e grades, instalação de forro, substituição de piso, revisão geral das instalações prediais (elétrica,
lógica, telefonia, climatização, hidrossanitárias e combate a incêndio), substituição de louças sanitárias, metais
e acessórios e aumento da capacidade da subestação de energia.

Como os trabalhos envolvem ampliação e reforma a conclusão foi dividida em dois momentos. A reforma será
concluída em abril de 2015, já que a área a ser reformada necessita ser antes desocupada para o início das
obras, explica a diretora de Engenharia, Márcia Delane Silva.

No Fórum da comarca de Barra do Corda (a 440 Km da capital), foi concluído em dezembro o salão do júri. Com
área de 311,48m², está equipado com sala do réu, sanitários masculinos e femininos, circulação, hall, sala
secreta, sala para testemunha de defesa e de acusação, banheiros para portadores de necessidade especiais.

Localizada no polo de Bacabal, Barra do Corda é comarca de entrância intermediária. Com duas varas judiciais,
agrega como termos os municípios de Jenipapo dos Vieira e Fernando Falcão.

Em Balsas (a 779 Km da capital), está em andamento a reforma do fórum, localizado na Avenida Jamildo, no
Potoci. A equipe trabalha na pavimentação do estacionamento, pintura externa, revisão na cobertura do salão
do júri, revisão nas instalações elétricas, entre outros serviços.

Integrada ao polo de Imperatriz, possui três varas judiciais e um juizado especial cível e criminal, a comarca é
classificada como de entrância intermediária, atendendo também à população de Nova Colinas e Fortaleza dos
Nogueiras.
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Cururupu - Comarca inicia correição ordinária no próximo dia 23

Em portaria assinada nesta quinta-feira (05), o titular da Comarca de Cururupu, juiz Celso Serafim Júnior,
estabelece o próximo dia 23 de fevereiro, às 8h, no Fórum local, para o início dos trabalhos de Correição e
inspeção ordinárias na unidade. O encerramento dos trabalhos está designado para o dia 04 de março, às 18h,
consta da portaria. De acordo com o documento, havendo necessidade de prorrogação, fica desde já fixado o dia
09 de março para o término da ação.

Quando da correição, ficam suspensas todas as audiências designadas para o período. A exceção fica por conta
daquelas relativas a ações criminais envolvendo réu preso. Os autos judiciais ficam restritos aos de caráter
urgente. Também ficam suspensos no período os prazos processuais.

Na portaria, o magistrado determina o prazo de até 24 horas antes do início da Correição para que sejam
recolhidos à secretaria judicial todos os processos em tramitação na comarca. Reclamações, sugestões, críticas
ou elogios devem ser encaminhados ao secretário da Correição durante o período da ação.

Durante a correição, deverão ser examinados processos, livros, papéis, atos e tudo mais que se relacionar com o
expediente forense, reza a portaria.

Distribuição Comarca de entrância inicial e vara única, Cururupu dista 453 km de São Luís. Tramitam
atualmente na unidade 6.080 processos. De acordo com informação da secretaria judicial da comarca, a média
mensal de distribuição de na unidade é de 150 processos.

Ainda segundo informações da secretaria, de modo a atender à grande demanda a comarca realiza audiências
diárias nos períodos da manhã e tarde.
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Juizado Especial de Açailândia divulga resultado de edital para projetos sociais

O Juizado Especial Cível e Criminal de Açailândia está divulgando o resultado da seleção de projetos que vão
receber recursos oriundos dos recursos financeiros arrecadados com as prestações pecuniárias. De acordo com
a juíza Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro, diretora do Fórum de Açailândia, seis projetos se inscreveram
de acordo com as normas do edital, sendo escolhidos os projetos Inclusão Social e Cidadania, da Associação
Educadora São Francisco de Assis, e Resgatando e Descobrindo Talentos, elaborado pela Associação de
Esportes Coração da Vila.

Para participar do certame, as entidades deveriam ser sediadas Comarca de Açailândia, que abrange também
os municípios de Cidelândia e São Francisco do Brejão, serem dirigidas por pessoa que não esteja respondendo
processo ou já tenha sido condenada por ato de improbidade administrativa, ou crimes cuja pena máxima seja
superior a dois anos de privação de liberdade, e ainda, desenvolver atividade de caráter educativo (escolar ou
esportivo) e/ou ressocializador.

De acordo com a magistrada, a escolha desses dois projetos ocorreu em função do relevante cunho social. O
primeiro visa ao atendimento aos idosos em situação de vulnerabilidade social, estruturando, implementando e
fomentando ações de bem estar, cidadania e saúde aos idosos desamparados e sem família. Este projeto vai
receber

Já o segundo projeto tem o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes economicamente desfavorecidas,
o acesso ao esporte e às atividades sociais e educativas, assegurando um espaço de convivência sadia,
possibilitando o desenvolvimento de habilidades. Este segundo projeto tem, ainda, a função social de proteger
crianças e adolescentes de situações de riscos físicos, morais e psicológicos, contribuindo para o fortalecimento
de vínculos com a família e com a comunidade, ressalta a juíza.

Os outros projetos inscritos na seleção junto ao juizado foram: Construindo a Cidadania, elaborado pelo Centro
de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán; Desenvolvendo a Inclusão Social, da Associação
de Moradores da Vila Capeloza; Superando Limites, elaborado pela Associação dos Deficientes Físicos; e o
projeto Cidadania e Educação: União a Favor do Vínculo Familiar, elaborado pela Unidade de Acolhimento
Institucional Casa Abrigo.

A magistrada procedeu à notificação das entidades selecionadas no sentido de efetuar o repasse dos recursos,
cientificando-as que a prestação de contas deverá ser realizada no prazo de 60 dias a contar do recebimento
dos valores.
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Ex-prefeito Tadeu Palácio é condenado por improbidade e fica
inelegível

O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, teve seus direitos políticos suspensos e pagará multa correspondente
a cinco vezes o salário que recebia no cargo, conforme decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA).

A condenação impõe ainda a proibição de contratar com Poder Público pelo prazo de três anos, além da perda
da função pública (caso detenha).

A ação de improbidade administrativa contra Tadeu Palácio foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MP),
que acusou o ex-prefeito de ter violado os princípios da Administração Pública quando exercia a função de chefe
do Executivo Municipal, por meio da prática de promoção pessoal, com a distribuição de panfletos e
publicações jornalísticos exaltando a figura do prefeito, todos custeados pelos cofres municipais.

O pedido foi negado em primeiro grau, pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Tadeu Palácio
alegou falta de provas do prejuízo ao erário, da prática dos atos ímprobos e de que tenha agido com dolo.Para o
MP, a menção ao nome da autoridade na propaganda institucional - vinculado por meio de panfletos com
fotografias e frases em primeira pessoa - demonstrou a intenção de promoção pessoal.

Ao analisar recurso interposto pelo Ministério Público, o desembargador Kléber Carvalho (relator), entendeu
que o ex-prefeito se aproveitou dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas para enaltecer a
sua figura, destacando exclusivamente o seu papel.

Para o magistrado, ficou clara a intenção do administrador de realizar promoção pessoal, violando os princípios
da impessoalidade e moralidade, não havendo como aceitar-se a utilização de recursos públicos para promover
a figura do prefeito. "O ex-prefeito se aproveita dos espaços publicitários referentes a propagandas educativas
para enaltecer a sua figura, destacando exclusivamente o seu papel", observou.

Ele ressaltou que a conduta se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa que materializa uma
preocupação constitucional de satisfazer o interesse público e proibir a pessoalização das realizações da
Administração, punindo os administradores que agem sem a devida isenção e com zelo pela coisa pública.

O desembargador rejeitou as alegações da defesa, destacando que o ato de improbidade foi devidamente
caracterizado e provado pelo MPE, inclusive o dolo genérico na realização da conduta.


