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Instituições firmam Protocolo contra
violência de gênero em Timon

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nessa segunda-feira (25), representantes de
instituições que compõem a Rede de Enfrentamento
à Violência contra a Mulher de Timon participaram de
solenidade de assinatura de Protocolo de Intenções
que objetiva propor, articular, monitorar e avaliar
políticas públicas de prevenção, assistência e
combate à violência contra a mulher a partir de
ações que venham a diminuir a incidência da violência
de gênero em Timon.

Participaram da Mesa do evento o desembargador
C leones  Carva lho  Cunha,  coordenador  da
C o o r d e n a d o r i a  E s t a d u a l  d a  M u l h e r
(CEMULHER/TJMA); as juízas Raquel Castro Teles de
Meneses, diretora do Forum de Timon; Lucia Helena
Heluy da Silva, da 2ª Vara da Mulher de São Luís e
Marcela Santana Lobo, da 3ª Vara Criminal de Caxias;
o juiz José Elismar Marques, da competência da Lei
Maria da Penha em Timon; a presidente da OAB/MA,
subseção de Timon, Fernanda Beatriz Castro; a
secretária municipal da Mulher de Timon, Kellyane
Lima Monteiro Gedeon; a prefeita de Timon, Dinair
Veloso; a defensora pública de Timon Creusa Maria
Lopes; e a presidente da Comissão da Mulher e
Advogada da OAB/MA, subseção de Timon, Amanda
Almeida Waquim.

De acordo  com o  documento ,  a  Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Timon
tem por objetivo, articular, monitorar e avaliar políticas,
programas, serviços e ações de melhoria e aperfeiçoar
o atendimento integral devido às mulheres em
situação de violência, bem como planejar, em
conjunto, propostas que contribuam para alterar o
quadro das desigualdades sociais, de gênero e étnico-
raciais, a fim de reduzir os indicadores de violência
que atinge as mulheres, envolvendo setores públicos,
organizações da sociedade civil e sociedade em geral.

Também são objetivos da Rede acompanhar e avaliar
as ações dos órgãos públicos que atuam no
enfrentamento da violência contra a mulher, refletindo
e sugerindo mecanismos para aperfeiçoar os serviços
e o atendimento às mulheres; favorecer a formação
continuada dos/as profissionais que atuam nas
instituições e entidades que lidam diretamente com a
violência de gênero, visando sua sensibilização e
qualificação técnica e política referente a esta
temática; sensibilizar a sociedade a respeito da
questão da violência contra a mulher, a partir da

implementação de ações pela Rede voltadas para o
enfrentamento da violência de gênero. "Contribuir para
a formação da opinião pública acerca das questões de
gênero e étnico-raciais, na perspectiva de mudar a
visão conservadora dos papéis feminino e masculino
na sociedade; e potencializar as ações das instituições
e entidades que compõem a Rede através da
captação de recursos", cita o Protocolo.

Com a assinatura do Protocolo de Intenções, a
C E M U L H E R  d o  T J M A ,  c o o r d e n a d a  p e l o
desembargador Cleones Cunha, objetiva promover
ações que fazem parte da Política Judiciária Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres pelo
Poder Judiciário, instituída pelo CNJ (Resolução nº
254, de 04.09.2018); e atender todo o estado do
Maranhão, oferecendo um conjunto de ferramentas
para o combate à violência doméstica e familiar
através da articulação com a Rede de Enfrentamento
à violência contra a Mulher.

Também realizaram a assinatura do Protocolo de
Intenções com objetivos específicos definidos a
Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA), Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção Maranhão, Subseção de
Timon, através da Comissão da Mulher e da
Advogada; o Ministério Público  Estadual; a
Defensoria Pública do Estado; a Câmara Municipal de
Timon; o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade
Maranhense São José dos Cocais; o Hospital e
Maternidade Alarico Nunes Pacheco; as Secretarias
Municipais de Políticas Públicas (SMPM); de Direitos
Humanos  e Cidadania (SEMDHC); Educação
(SEMED); de Saúde (SEMUS); e de Desenvolvimento
Social (SEMDES); a Aliança de Ministros evangélicos -
AMET; a Igreja Católica e o Instituto Médico Legal.

Site: https://omaranhense.com/instituicoes-firmam-

protocolo-contra-violencia-de-genero-em-timon/

1

https://omaranhense.com/instituicoes-firmam-protocolo-contra-violencia-de-genero-em-timon/
https://omaranhense.com/instituicoes-firmam-protocolo-contra-violencia-de-genero-em-timon/


Justiça institui campanha em combate à
violência sexual infantil em Balsas

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Poder Judiciário do Maranhão e o Ministério
Público Estadual (MPMA) lançaram a campanha
"Bela Infância", no município de Balsas (MA), com a
assinatura de carta de compromisso em prol do
cumprimento do protocolo integrado de atenção às
crianças e adolescentes, na última sexta-feira (22), na
universidade Unibalsas.

O presidente da Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), desembargador José Ribamar
Castro, representou a Corte Estadual de Justiça. "É
prioridade absoluta enfrentarmos a exploração sexual
de crianças e adolescentes, propiciando o amparo e o
respeito à dignidade das vítimas dos abusos", afirmou.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau
ressaltou o esforço conjunto das instituições em
defesa da dignidade das crianças e adolescentes de
Balsas. "Todas as instituições trabalhando com afinco,
ao lado da sociedade, irão colaborar para a redução
dessa violência absurda contra aqueles que serão o
futuro do país", enfatizou.

A  so len idade  con tou  com a  p resença  de
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
(subseção de Balsas), Defensoria Pública do Estado,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil,
Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Conselho
Tutelar, CREAS, Prefeitura e Câmara de Vereadores
de Balsas.

Na ocasião, o desembargador Ribamar Castro reuniu-
se, ainda, com o juiz Rafael Felipe de Souza Leite
(titular da 3ª Vara de Balsas), a juíza Nirvana Maria
Mourão Barroso (Juizado Especial Cível e Criminal de
Balsas) e a equipe multiprofissional do Fórum, para
dialogar sobre as questões atinentes à área e discutir
possíveis ações em conjunto, visando fortalecer os
projetos da CIJ no Sul do Maranhão.

CARTA-COMPROMISSO

Durante o evento, o juiz Douglas Lima da Guia fez a
leitura da carta-compromisso e do protocolo integrado
de atenção às vítimas de violência sexual, pelo qual as
autoridades signatárias comprometem-se a fazer
cumprir o referido protocolo, "efetivando-se medidas
concretas de implementação, manutenção e
efet ivação da garant ia de direi tos".

A carta foi assinada pelos representantes das
instituições parceiras, que são: o prefeito Érick
Augusto Silva; vereador Moisés Coelho (presidente da
Câmara de Vereadores); o defensor público Magdiel
Pacheco Santos (do Núcleo da Criança e do
Adolescente); advogado José Afonso Bezerra Júnior
(pres. da subseção da OAB); inspetor Marcelo José da
Silva (da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal);
delegado regional da Polícia Civil Fagno Vieira; major
Willys do Nascimento (comandante do 4º Batalhão de
Bombeiros Militar); Mizael Martins (comandante da
Guarda Municipal de Balsas) e o conselheiro tutelar
Jango Ferreira.

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Durante a solenidade estudantes de escolas da rede
municipal de Balsas foram premiados pelos seus
trabalhos de redação, músicas, poesias e outras
manifestações artísticas com enfoque sobre a temática
da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Participaram da premiação alunos na faixa etária de
10 a 14 anos das escolas Eliezilda Coelho Rocha,
Agostinho Neves e Raimundo Pereira da Silva (zona
rural do município). Os escolhidos receberam
notebooks como prêmio.

ALERTA

Conforme o alerta do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), devido à crise de saúde causada
pela Covid-19 e ao fechamento de escolas e outros
locais, as crianças estão mais vulneráveis à violência
durante a pandemia. Por consequência, o número de
denúncias também diminuiu.

Site: https://omaranhense.com/justica-institui-
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Ministerio Público abre inquerito para
investigar a prefeitura de Codó em possiveis
irregularidades na contratação de empresa de

comunicação e áudiovisual
 

CODÓ NOTÍCIAS / CODÓ / MA - NOTICIAS. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jeferson Abreu

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .

Site:
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Acusado de feminicídio é condenado a mais
de 23 anos de reclusão em Balsas

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍCIA - pág.: 08. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Tribunal do Júri de Balsas realizou nesta terça-feira,
26 de outubro, o julgamento de Miguel Francisco de
Oliveira, acusado do crime de feminicídio praticado
contra Sandra Cristina de Sousa, ocorrido em 19 de
fevereiro de 2021.

Conforme consta nos autos do processo, a vítima,
Sandra Cristina de Souza, 57 anos, foi morta a
facadas,  pauladas e pedradas pelo própr io
companheiro, um crime com requintes de crueldade
que se enquadra em ato de feminicídio qualificado.

Os jurados acolheram as quatro qualificadoras
defendidas pelo promotor de justiça  Fel ipe
Boghossian Soares da Rocha, enquanto a defesa do
réu trabalhava na tese de diminuição da pena. Em
vista disto, Miguel Francisco de Oliveira foi condenado
com pena máxima de 23 anos, 8 meses e 10 dias de
prisão. Proferiu a sentença o juiz Tonny Araújo.

Site:
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Mudanças na Lei de Improbidade
Administrativa entram em vigor

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Janary Júnior

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a
Lei 14.230/21, que reforma a Lei de Improbidade
Administrativa.

É a maior mudança feita até agora nessa norma, que
está em vigor desde 1992.

A principal alteração do texto é a exigência de dolo
(intenção) para que os agentes públicos sejam
responsabilizados.

Danos causados por imprudência, imperícia ou
negligência não podem mais ser configurados como
improbidade.

A ação deverá comprovar a vontade livre e consciente
do agente público de alcançar o resultado ilícito, não
bastando a voluntariedade ou o mero exercício da
função. Também não poderá ser punida a ação ou
omissão decorrente de divergência na interpretação da
lei.

Conversão de sanções em multas São alterados ainda
o rol das condutas consideradas improbidade e o rito
processual ,  dando ao Ministério Público  a
exclusividade para propor ação de improbidade e a
possibilidade de celebrar acordos, e ao juiz a opção de
converter sanções em multas.

A celebração de acordos deve levar em consideração
a personalidade do agente e a natureza, circunstância,
gravidade e repercussão social do ato de improbidade.
Para isso, é obrigatório que haja ressarcimento
integral do dano e reversão da vantagem indevida
obtida.

A lei foi publicada na edição desta terça-feira (26) do
Diário Oficial da União. O projeto que deu origem à
norma foi aprovado no início deste mês na Câmara
dos Deputados e no Senado (PL 2505/ 21 - antigo PL
10887/18).

A improbidade administrativa tem caráter cível, não
se trata de punição criminal. São atos de agentes
públicos que atentam contra o erário, resultam em
enriquecimento ilícito ou atentam contra os princípios
da administração pública.

Prazos e escalonamento de punições A nova lei prevê
outras medidas. As principais são: estabelece prazo
de um ano para que o Ministério Público declare
interesse na continuidade dos processos em
andamento, inclusive em grau de recurso, ajuizados
por advogados públicos. Se não houver interesse, o
processo será extinto; torna a contratação de parentes
um tipo de improbidade, mas estabelece que não se
configurará improbidade a mera nomeação ou
indicação política por parte dos detentores de
mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de
dolo com finalidade ilícita por parte do agente; prevê
escalonamento de punições: em casos de menor
ofensa à administração pública, a pena poderá ser
limitada à aplicação de multa, sem prejuízo do
ressarcimento do dano; autoriza o parcelamento, em
até 48 meses, do débito resultante de condenação
pela prática de improbidade administrativa se o réu
demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de
imediato; limita o bloqueio direto das contas bancárias
dos acusados, com preferência ao bloqueio de bens
de menor liquidez, como imóveis e automóveis; ·
e s t a b e l e c e  q u e  a  a ç ã o  d e  i m p r o b i d a d e
administrativa será impedida em casos de absolvição
criminal do acusado, confirmada por órgão colegiado,
em ação que discuta os mesmos fatos; permite que as
penas ap l icadas por  out ras  es feras  se jam
compensadas com as sanções aplicadas nas ações de
improbidade administrativa.

Pela legislação atual, são esferas independentes.
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Engraçado - BASTIDORES
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CORIOLANO FILHO

Não tomam cuidado e depois que vem a rebordosa
ficam se queixando. A deputada estadual Detinha (PL)
disse que ela e o marido, o deputado federal Josimar
de Maranhãozinho (PL), foram alvos de perseguição
política na Operação Maranhão Nostrum, do Gaeco e
da Polícia Civil. São acusados de participar de um
esquema de desvio de recursos públicos destinados
a prefeituras.

Na verdade, ainda não se pode dizer que os
parlamentares são ou não culpados, porque no
momento há uma investigação. Mas toda vez que
acontece uma ação, os suspeitos partem logo para
posar de vítimas. No mais, é aguardar o desfecho da
operação.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ

RRM=VpnJhQeP8fXGn9MSLQTv6jTGHyXVRx0

6

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQRRM=VpnJhQeP8fXGn9MSLQTv6jTGHyXVRx0
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQRRM=VpnJhQeP8fXGn9MSLQTv6jTGHyXVRx0


Justiça institui campanha em combate à
violência sexual infantil

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Poder Judiciário do Maranhão e o Ministério
Público Estadual (MPMA) lançaram a campanha 'Bela
Infância", no município de Balsas (MA), com a
assinatura de carta de compromisso em prol do
cumprimento do protocolo integrado de atenção às
crianças e adolescentes. na última sexta-feira (22). na
universidade Unibalsas.

O presidente da Coordenadoria da Infância e
Juventude (ClJ). desembargador José Ribamar
Castro, representou a Corte Estadual de Justiça. "É
prioridade absoluta enfrentarmos a exploração sexual
de crianças e adolescentes, propiciando o amparo e o
respeito à dignidade das vítimas dos abusos", afirmou.

O procurador-geral de justiça. Eduardo Nicolau
ressaltou o esforço conjunto das instituições em
defesa da dignidade das crianças e adolescentes de
Balsas. "Todas as instituições trabalhando com afinco,
ao lado da sociedade, irão colaborar para a redução
dessa violência absurda contra aqueles que serão o
futuro do país", enfatizou.

A  so len idade  con tou  com a  p resença  de
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
(subseção de Balsas), Defensoria Pública do Estado.
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil,
Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros. Conselho
Tutelar, CREAS, Prefeitura e Câmara de Vereadores
de Balsas.

Na ocasião, o desembargador Ribamar Castro reuniu-
se, ainda, com o juiz Rafael Felipe de Souza Leite
(titular da 3' Vara de Balsas), a juíza Nirvana Maria
Mourâo Barroso (Juizado Especial Cível e Criminal de
Balsas) e a equipe multiprofissional do Fórum, para
dialogar sobre as questões ati-nentes à área e discutir
possíveis ações em conjunto, visando fortalecer os
projetos da CIJ no Sul do Maranhão.

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/print.php?documentId=211027010752-
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Presidente sanciona alterações na Lei de
Improbidade Administrativa

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Qua, 27 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a norma que
altera a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/1992), que trata das punições a agentes
públicos e políticos em práticas de enriquecimento
ilícito, danos aos cofres públicos ou outros crimes
contra a administração pública. A medida foi publicada
hoje (26) no Diário Oficial da União.

Aprovado no Congresso Nacional no início deste mês,
o texto flexibiliza a lei, exigindo a comprovação de
intenção (dolo) para a condenação de agentes
públicos. Texto que altera Lei de Improbidade
Administrativa exige comprovação de dolo para
condenação de agentes públicos. Com isso, deixa de
prever punição para atos culposos.

Agora, o texto categoriza improbidade administrativa
como "qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres".

"A supressão da modalidade culposa tem como base a
falta do elemento desonestidade no enquadramento
de ações negligentes, imprudentes ou imperitas, ainda
que causem danos materiais ao Estado, como atos de
improbidade. Todavia, não significa que ilícitos
culposos deixarão de existir ou que não serão
passíveis de punição, mas que tais ilícitos serão
tratados por outros diplomas normativos", explicou a
Secretaria-Geral da Presidência, em nota.

Entre as mudanças, está a inclusão expressa do
agente político como sujeito dos atos de improbidade.
Além destes, são abarcados pela lei o servidor público
e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função, ou aquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra dolosamente para a
prática do ato de improbidade, o que inclui pessoas
físicas e pessoas jurídicas.

Processos

O texto estabelece prazo de um ano para que o
Ministério Público (MP) declare interesse na
continuidade dos processos em andamento, inclusive
em grau de recurso, ajuizados por advogados

públicos. As alterações incluem também o aumento de
prazo de inquérito para um ano, prorrogável por mais
uma vez, desde que fundamentado.

Agora, o MP também terá a legitimidade exclusiva
para propor a ação de improbidade, que seguirá o
procedimento comum previsto no Código de Processo
Civil. De acordo com o relator do projeto no Senado,
Weverton Rocha (PDT-MA), tal alteração foi proposta
em razão de, por vezes, o sucessor imediato do gestor
ser aquele que iniciava a ação de improbidade em
virtude de dissonância político-partidária, ao passo que
o Ministério Público  ser ia inst i tu ição mais
independente das injunções políticas", diz a nota da
Secretaria-Geral.

Além disso, o novo texto prevê que caberá ao MP,
igualmente, a legitimidade para fazer acordos de não
persecução civil (que impede o início da ação na
Justiça), desde que haja, ao menos, o ressarcimento
integral do dano e a reversão da vantagem indevida
obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Para a
celebração dos acordos com o agente acusado de
improbidade administrativa, deve-se levar em
consideração a personalidade do agente, a natureza,
as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social
do ato de improbidade, bem como as vantagens, para
o interesse público, da rápida solução do caso.
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1

https://issuu.pdf-downloader.com/print.php?documentId=211027010752-ea62149d009817d29fd7734b797ba894&count=8
https://issuu.pdf-downloader.com/print.php?documentId=211027010752-ea62149d009817d29fd7734b797ba894&count=8
https://issuu.pdf-downloader.com/print.php?documentId=211027010752-ea62149d009817d29fd7734b797ba894&count=8


Instituições firmam Protocolo contra
violência de gênero em Timon
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Nessa segunda-feira (25), representantes de
instituições que compõem a Rede de Enfrentamento
à Violência contra a Mulher de Timon participaram de
solenidade de assinatura de Protocolo de Intenções
que objetiva propor, articular, monitorar e avaliar
políticas públicas de prevenção, assistência e
combate à violência contra a mulher a partir de
ações que venham a diminuir a incidência da violência
de gênero em Timon.

Participaram da Mesa do evento o desembargador
C leones  Carva lho  Cunha,  coordenador  da
C o o r d e n a d o r i a  E s t a d u a l  d a  M u l h e r
(CEMULHER/TJMA); as juízas Raquel Castro Teles de
Meneses, diretora do Forum de Timon; Lucia Helena
Heluy da Silva, da 2ª Vara da Mulher de São Luís e
Marcela Santana Lobo, da 3ª Vara Criminal de Caxias;
o juiz José Elismar Marques, da competência da Lei
Maria da Penha em Timon; a presidente da OAB/MA,
subseção de Timon, Fernanda Beatriz Castro; a
secretária municipal da Mulher de Timon, Kellyane
Lima Monteiro Gedeon; a prefeita de Timon, Dinair
Veloso; a defensora pública de Timon Creusa Maria
Lopes; e a presidente da Comissão da Mulher e
Advogada da OAB/MA, subseção de Timon, Amanda
Almeida Waquim.

De acordo  com o  documento ,  a  Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Timon
tem por objetivo, articular, monitorar e avaliar políticas,
programas, serviços e ações de melhoria e aperfeiçoar
o atendimento integral devido às mulheres em
situação de violência, bem como planejar, em
conjunto, propostas que contribuam para alterar o
quadro das desigualdades sociais, de gênero e étnico-
raciais, a fim de reduzir os indicadores de violência
que atinge as mulheres, envolvendo setores públicos,
organizações da sociedade civil e sociedade em geral.

Também são objetivos da Rede acompanhar e avaliar
as ações dos órgãos públicos que atuam no
enfrentamento da violência contra a mulher, refletindo
e sugerindo mecanismos para aperfeiçoar os serviços
e o atendimento às mulheres; favorecer a formação
continuada dos/as profissionais que atuam nas
instituições e entidades que lidam diretamente com a
violência de gênero, visando sua sensibilização e
qualificação técnica e política referente a esta
temática; sensibilizar a sociedade a respeito da
questão da violência contra a mulher, a partir da

implementação de ações pela Rede voltadas para o
enfrentamento da violência de gênero. "Contribuir para
a formação da opinião pública acerca das questões de
gênero e étnico-raciais, na perspectiva de mudar a
visão conservadora dos papéis feminino e masculino
na sociedade; e potencializar as ações das instituições
e entidades que compõem a Rede através da
captação de recursos", cita o Protocolo.

Com a assinatura do Protocolo de Intenções, a
C E M U L H E R  d o  T J M A ,  c o o r d e n a d a  p e l o
desembargador Cleones Cunha, objetiva promover
ações que fazem parte da Política Judiciária Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres pelo
Poder Judiciário, instituída pelo CNJ (Resolução nº
254, de 04.09.2018); e atender todo o estado do
Maranhão, oferecendo um conjunto de ferramentas
para o combate à violência doméstica e familiar
através da articulação com a Rede de Enfrentamento
à violência contra a Mulher.

Também realizaram a assinatura do Protocolo de
Intenções com objetivos específicos definidos a
Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA), Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção Maranhão, Subseção de
Timon, através da Comissão da Mulher e da
Advogada; o Ministério Público  Estadual; a
Defensoria Pública do Estado; a Câmara Municipal de
Timon; o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade
Maranhense São José dos Cocais; o Hospital e
Maternidade Alarico Nunes Pacheco; as Secretarias
Municipais de Políticas Públicas (SMPM); de Direitos
Humanos  e Cidadania (SEMDHC); Educação
(SEMED); de Saúde (SEMUS); e de Desenvolvimento
Social (SEMDES); a Aliança de Ministros evangélicos -
AMET; a Igreja Católica e o Instituto Médico Legal.

Site: https://omaranhense.com/instituicoes-firmam-

protocolo-contra-violencia-de-genero-em-timon/
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Ministério Público abre inquérito para
investigar a prefeitura de Codó
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Alberto Barros

O MPMA abre um inquérito para investigar a prefeitura
de Codó por possíveis irregularidade na contratação
de empresa de comunicação e áudio visual.

Tags: MPMA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/27/RDIOFCFM965C

ODMA-06.51.37-06.54.23-1635331850.mp3
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Nova lei diz que danos causados por
imprudência, imperícia ou negligência não
podem ser configurados como improbidade
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Sancionada nessa terça-feira (26), pelo Palácio do
Planalto, e já em vigor a lei que reforma a Lei de
Improbidade Administrativa. A nova lei teve origem
no Projeto de Lei 2505/21 (antigo PL 10887/2018),
aprovado pelo Congresso Nacional em setembro. A
principal mudança na atual lei - que está em vigor
desde 1992 - é a exigência de dolo (intenção) para
que os agentes públicos sejam responsabilizados.

A improbidade administrativa tem caráter cível, não
se trata de punição criminal.

São atos de agentes públicos que atentam contra o
erário, resultam em enriquecimento ilícito ou atentam
contra os princípios da administração pública.

De acordo com a lei sancionada pelo Palácio do
Planalto (Lei 14.230/2021), danos causados por
imprudência, imperícia ou negligência não podem mais
ser configurados como improbidade.

A ação deverá comprovar a vontade livre e consciente
do agente público de alcançar o resultado ilícito, não
bastando a voluntariedade ou o mero exercício da
função.

A nova lei diz, ainda, que não poderá ser punida a
ação ou omissão decorrente de divergência na
interpretação da lei.

Também foram alterados o rol das condutas
consideradas improbidade e o rito processual, dando
ao Ministério Público a exclusividade para propor
ação de improbidade e a possibilidade de celebrar
acordos, e ao juiz a opção de converter sanções em
multas.

PUNIÇÕES A nova lei também estabelece prazo de
um ano para que o Ministério Público declare
interesse na continuidade dos processos em
andamento, inclusive em grau de recurso, ajuizados
por advogados públicos.

Se não houver interesse, o processo será extinto; e
torna a contratação de parentes um t ipo de
improbidade, mas estabelece que não se configurará
improbidade a mera nomeação ou indicação política

por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo
necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por
parte do agente; Também prevê escalonamento de
punições: em casos de menor ofensa à administração
pública, a pena poderá ser limitada à aplicação de
multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano;
autoriza o parcelamento, em até 48 meses, do débito
resu l tan te  de  condenação pe la  p rá t i ca  de
improbidade administrativa se o réu demonstrar
incapacidade financeira de saldálo de imediato; e
limita o bloqueio direto das contas bancárias dos
acusados, com preferência ao bloqueio de bens de
menor liquidez, como imóveis e automóveis.

A nova lei estabelece, ainda, que a ação de
improbidade administrativa será impedida em casos
de absolvição criminal do acusado, confirmada por
órgão colegiado, em ação que discuta os mesmos
fatos; e permite que as penas aplicadas por outras
esferas sejam compensadas com as sanções
aplicadas nas ações de improbidade administrativa.
Pela legislação atual, são esferas independentes.
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