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RECOMENDAÇÃO Nº  03/2020 – GPGJ/MA
 

Orienta os membros do Ministério
Público do Estado do Maranhão que
destinem os recursos oriundos de suas
atuações finalísticas, judiciais e
extrajudiciais, para as ações de
enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus – COVID-19.
 

 
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
127, caput e artigo 129, I e II da Constituição da República e artigo 29, VI da Lei
Complementar Estadual n. 13/1991 (Lei Orgânica do Ministério Público do Maranhão);

 
Considerando os artigos 127, caput, e 129, inciso II, da

Constituição da República e, ainda, o artigo 27, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual nº 13/91, autoriza o Ministério Público a fazer Recomendação para melhoria
dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública;

 
Considerando que o direito à saúde é garantia constitucional,

incluída na categoria de direitos sociais pelo artigo 6º da Carta Magna, e sua efetivação
é dever do Estado, conforme o art. 196 da CF/88;

 
Considerando a situação de pandemia do novo coronavírus,

assim declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS na data de 11 de março
de 2020, que também declarou Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional – ESPII, em decorrência da rápida dispersão do agente etiológico e de
sua potencialidade letal, na data de 30 de janeiro de 2020;

 
Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 01/2020 –

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, que incentiva os órgãos de execução
do Ministério Público Brasileiro a uma atuação direta, conjunta e interinstitucional de
enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, em diálogo
com o Poder Público;

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, CEP 65.076-906, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento REC-ASS-ESP,
Número do Documento 32020 e Código de Validação 0ECB5D9205.



 
Considerando que a Lei Federal 13.974/2020 dispôs sobre as

medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da pandemia de COVID-19
(coronavírus);

 
Considerando o conteúdo da Recomendação Conjunta PRESI-

CN nº 01, de 20 de março de 2020, editada pelo Presidente do CNMP em conjunto com
o Corregedor Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a priorização de
reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do Ministério Público Brasileiro
para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus – COVID-19;

 
Considerando que a referida Recomendação orienta, respeitada

a independência funcional dos órgãos de execução do Ministério Público, que estes
revertam os recursos decorrentes de sua atuação finalística judicial e extrajudicial para
ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus, incluindo a destinação direta de
recursos para os fundos de saúde;

 
Considerando que medidas similares já estão sendo tomadas no

âmbito do Ministério Público, a exemplo do envio, pelo Procurador-Geral da República,
do Ofício nº 224/2020 – SUBGDP/CHEFIA/GAB/PGR, ao Presidente do Conselho
Nacional de Justiça, solicitando a verificação da possibilidade de se fazer o
levantamento dos valores existentes em todas as contas vinculadas aos juízos federais
ou estaduais, em todo o Brasil, informando à PGR os dados pertinentes, para serem
repassados aos promotores e procuradores nacionais, que serão instados a atuar na
linha da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 01/2020, acima referenciada;

 
Considerando que o art. 5º, §1º da Resolução CNMP nº 179, de

26 de julho de 2017, admite a destinação de recursos a projetos de prevenção ou
reparação de danos de bens jurídicos de mesma natureza, ao apoio a entidades cuja
finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, ou mesmo
recebam destinação específica para ações que tenham a mesma finalidade dos fundos
previstos em lei, ou que estejam em conformidade com a natureza e a dimensão do
respectivo dano;

 
Considerando que o Estado do Maranhão registrou, até a data

de 29 de março de 2020, 22 (vinte e dois) casos confirmados de COVID-19, com
01(uma) morte e 647 (seiscentos e quarenta e sete) casos sendo acompanhados, com
a seguinte distribuição entre os Municípios com casos mais significativos: Açailândia
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(11); Araguanã (5); Bacabal (3), Balsas (40), Barra do Corda (5), Buriticupu (6),
Cândido Mendes (5), Carutapera (4), Caxias (22), Chapadinha (5), Codó (9), Coroatá
(18), Governador Eugênio Barros (4), Imperatriz (39), Presidente Dutra (7), Pedreiras
(4) Santa Inês (8), São Luís (342), Timon (8), e Zé Doca (17).

 
Considerando que há previsão, pelo Ministério da Saúde, de

colapso do Sistema de Saúde Brasileiro no mês de abril de 2020, e que há
necessidade de atuação conjunta de todas as instituições que englobam o Estado
Brasileiro, incluindo-se o Ministério Público;

 
Considerando que a independência funcional dos membros do

Ministério Público não pode ultrapassar os limites da legalidade, e ainda, que há clara
diretriz institucional no sentido de respeitar as normas federais e estaduais que
uniformizam as medidas de prevenção ao COVID-19 (coronavírus);

 
RECOMENDA aos membros do Ministério Público do Estado do

Maranhão, que:
 
Art. 1º Revertam os recursos oriundos de suas respectivas

atuações finalísticas, judiciais e extrajudiciais, às atividades voltadas ao enfrentamento
e à mitigação dos efeitos da pandemia da COVID-19, preferencialmente aquelas
relacionadas às ações e serviços de saúde.

 
Parágrafo único. O depósito dos recursos acima referidos se

efetivará em conta específica, aberta para essa finalidade em instituição bancária
oficial, da qual será dada ampla publicidade aos órgãos de controle.

 
Art. 2º Postulem ao Poder Judiciário das comarcas de suas

atuações a destinação dos recursos oriundos de processos em curso para as
atividades relacionadas no Art. 1º desta Recomendação.

 
Art. 3º Prevejam, na elaboração de novos Termos de Ajustamento

de Conduta (TAC), ou redirecionem os recursos decorrentes de TACs já firmados, bem
como de Acordos de Não Persecução Civil e Acordos de Não Persecução Penal, para
às atividades voltadas ao enfrentamento e à mitigação dos efeitos da pandemia da
COVID-19, preferencialmente aquelas relacionadas às ações e serviços de saúde.

 
Art. 4º Elaborem e apresentem os projetos de destinação de

recursos dos Fundos de Direitos Difusos para as atividades voltadas ao enfrentamento
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e à mitigação dos efeitos da pandemia da COVID-19, preferencialmente aquelas
relacionadas às ações e serviços de saúde.

 
Art. 5º Requisitem cópias dos processos de prestação de contas

vinculados à utilização dos recursos repassados, para controle posterior, quanto à sua
regularidade, pelo órgão com atribuição na defesa do patrimônio público, sem prejuízo
da fiscalização a ser exercida pelos demais órgãos de controle.

 
Art. 6º As destinações de recursos previstas na presente

Recomendação devem ser comunicadas ao Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça,
com indicação do valor ou bens revertidos, que posteriormente encaminhará os dados
à Coordenação Nacional Finalística do GIAC-COVID-19, nos termos do art. 5º da
Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 01/2020.

 
Publique-se.
 
São Luís, 30 de março de 2020.

 

* Assinado eletronicamente

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919

Documento assinado. Ilha de São Luís, 07/04/2020 10:43 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO)
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