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EDITORIAL

Desafios ao fiscal da ordem jurídica.

As recentes alterações normativas sobre a improbidade 
administrativa pela lei federal n.º 14.230, de 25 de outubro de 
2021, acentuam a fragilização dos instrumentos institucio-
nais de combate à corrupção propugnados com as modifica-
ções encartadas pela lei federal n.º 13.655, em abril de 2018, 
na lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Ao mesmo tempo, essas modificações legislativas co-
locam tanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público 
na posição de legitimadores concorrentes das decisões ad-
ministrativas sobre atos de gestão pública ao exigir destes 
que se ponham, no esquadro do horizonte da planificação da 
administração pública, da responsabilidade do administrador 
público e compatibilizem na interpretação de normas sobre 
gestão pública, as considerações sobre os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas pú-
blicas a seu cargo, com o agora dever de, na  decisão que, 
nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar 
a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma ad-
ministrativa, indicar expressamente suas consequências jurí-
dicas e administrativas. (vide art. 21 a 23, Lei de Introdução 
ao Sistema de Normas Brasileiro). — No arquétipo do mode-
lo federativo da repartição de poderes republicanos, o ma-
gistrado desconhece tais elementos, ao tempo que não tem 
qualquer obrigação de conhecê-los. 

Materialmente os fins da nova redação à octogenária lei 
brasileira (LICC/LINDB) cria possibilidades de escusas absolu-
tórias e exclusões de ilicitudes em contextos de atos adminis-
trativos ilegais, e subverte, mesmo, a racionalidade kelseniana 
das hipóteses, a priori, contidas em uma moldura normativa, 
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se já não fosse questionável o afasta-
mento entre a interpretação como ato 
de vontade e as pretensões de uma 
democracia constitucional de pessoas 
livres e iguais, escamoteadas pela mo-
ralidade privada nas justificativas do 
livre convencimento e da discriciona-
riedade do decisor.

Na prática, contando a ADI 6146 
(Anamatra), essa reforma que passou 
sub-repticiamente sem quaisquer 
outros senões pelos atores do sis-
tema de justiça, sacraliza nulidades, 
canonifica desvios e legaliza práticas 
incompatíveis com a concepção e a 
deontologia dos princípios constitu-
cionais da administração pública. 

Bastante ver, nessa perspectiva 
de uma norma posta para naturali-
zar e formalizar na essência, como se 
fora de um ato jurídico perfeito, fatos 
jurídicos absolutamente nulos no seu 
nascedouro. 

A ignorância do desvio público 
resulta na decadência do direito de 
ação para o Ministério Público e mes-
mo da eficácia do poder de sindicabi-
lidade dos atos administrativos nulos. 
Exemplo disto, encontram-se estam-
pados no art. 24 e, na idiossincrasia 
do novel art. 26, LINDB. 

Cabe lembrar que essa norma, 
geral, tem aplicação sistemática ir-
radiadora para toda estrutura nor-
mativa brasileira. O parágrafo único 
do art. 24, deixa a prodigalidade de 
lado, e sem mesuras com a moralida-
de pública, afasta o exercício de di-
zer o que o direito é no caso concre-
to, cuja competência é reservada ao 
Poder Judiciário constitucionalmen-
te ao exame das ameaças e das le-
sões ao Direito, ao inovar entregando 
para o Administrador Público o Po-
der-de-dizer-o-que-o-Direito-é, ao 
tempo em que subtrai a função cria-
dora do Direito pela legislação, uma 
função Jurisdicional concretizado na 
afirmação “Consideram-se orienta-
ções gerais as interpretações e espe-
cificações contidas em atos públicos 
de caráter geral”, para acomodar a 
pragmática estratégica inserida no 
caput do art. 24, que dispõe: “A revi-
são, nas esferas administrativa, con-
troladora ou judicial, quanto à valida-
de de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa cuja produ-
ção já se houver completado levará 
em conta as orientações gerais da 
época, sendo vedado que, com base 
em mudança posterior de orientação 
geral, se declarem inválidas situações 
plenamente constituídas.” — Orien-
tação de quem, para quem e a favor 
de quem?
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A historiografia do legislativo 
brasileiro assinala a sempre reiterada 
inclinação na tipificação da atividade 
hermenêutica e interpretativa, e di-
ga-se, atividade própria de quem é e 
exerce a fiscalização da ordem jurí-
dica, ora como PEC da Mordaça, ora 
como mordaça infraconstitucional 
nas reformas do inquérito civil.

Neste tempo agravado pela pan-
demia, mais uma vez o Congresso Na-
cional moveu-se, em parte, com pro-
posta de emenda constitucional, n.º 
05/2021, cuja repercussão no dese-
nho institucional do Ministério Públi-
co brasileiro resultar-lhe-ia deletéria. 
Inobstante, não vingando a semente 
de mudanças ontológicas no funcio-
namento e na estrutura do Conse-
lho Nacional do Ministério Público, 
a pulsão política de um afastamento 
dos princípios constitucionais da ad-
ministração pública logrou aprovar 
nova redação ao art. 1.º, §8º, da lei 
federal nº 8429/92, testificando que 
“não configura improbidade a ação 
ou omissão decorrente de divergên-
cia interpretativa da lei, baseada em 
jurisprudência, ainda que não paci-
ficada, mesmo que não venha a ser 
posteriormente prevalecente nas de-
cisões dos órgãos de controle ou dos 
tribunais do Poder Judiciário.” (NR)” 
— Este dispositivo, na prática, expur-

ga do Poder Judiciário, em sua estru-
tura de poderes revisionais, o fio con-
dutor da uniformidade decisória e o 
resguardo da validade interpretativa 
das cortes superiores, quanto à sua 
eficácia e efetividade institucionais 
decisórias. E, ainda, criou o art.17-C, 
incorporando elementos acima dis-
cutidos quanto à Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. Na prá-
tica impondo ao intérprete autêntico 
o dever de conselheiro-gestor dan-
do-lhe a obrigação de: 

I - indicar de modo preciso 
os fundamentos que de-
monstram os elementos a 
que se referem os arts. 9º, 
10 e 11 desta Lei, que não 
podem ser presumidos; (In-
cluído pela Lei nº 14.230, de 
2021)

II - considerar as consequ-
ências práticas da decisão, 
sempre que decidir com 
base em valores jurídicos 
abstratos; (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021)

III - considerar os obstácu-
los e as dificuldades reais do 
gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu car-
go, sem prejuízo dos direi-
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tos dos administrados e das 
circunstâncias práticas que 
houverem imposto, limitado 
ou condicionado a ação do 
agente; (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021)

A reflexão se põe como neces-
sária ao Ministério Público que, na 
reserva constitucional missionária, é 
o fiscal da ordem jurídica, e por tal, 
após essas alterações normativas, 
pode, com estratégias e unidade de 
ação, fortalecer sua atuação extraju-
dicial, com ampliação de sua interlo-
cução social mediadora ou agravar os 
riscos de uma anomia institucional, 
quase sempre escudada pela argu-
mentação da independência funcio-
nal que emerge desprendida de uma 
atuação da unidade institucional. E, 
como estratégia, torna-se útil a apli-
cação do próprio remédio receitado 
pelo legislador, contido na abertu-
ra hermenêutica do art. 29, LINDB, 
sempre que possível, deve o Minis-
tério Público provocar a ampla par-
ticipação popular, quando da edição 
de atos normativos, pela adoção da 
consulta pública, sobretudo, nos con-
textos regulamentares do exercício e 
gozo de direitos coletivos e individu-
ais indisponíveis.

Os gestores que não guardam 
compromisso com o bem comum, 
e não se orientam pelos princípios 
constitucionais da administração pú-
blica, podem, no fisiologismo político, 
ter o dito pelo não dito, o feito pelo 
não quisto, e ao final do dia, serem 
acolhidos com a certeza de sua não 
responsabilização por improbidades 
cometidas.

Cássius Guimarães Chai
2.º Promotor de Justiça Cri-
minal da Capital, Promo-
tor de Justiça Corregedor, 
Professor Doutor da Esco-
la Superior do Ministério 
Público do Estado do Ma-
ranhão e da Escola Nacio-
nal do Ministério Público
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Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf
Procuradora de Justiça
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ENTREVISTAS 

Entrevista da Senhora Ouvidora do Ministério Público 
do Maranhão, Sandra Elouf

Recém eleita ouvidora do Ministério 
Público do Maranhão, a procuradora 
de justiça Sandra Lúcia Mendes Alves 
Elouf já percorreu uma longa trajetória 
de atuação no órgão ministerial. Em 34 
anos nos quadros na instituição, exerceu 
diversas funções, entre elas a de diretora 
de Promotoria, coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional de Defesa dos 
Direitos Humanos e conselheira do 
Conselho Superior do MPMA.

Nesta entrevista, Sandra Elouf detalha 
alguns dos projetos mais relevantes 
desenvolvidos em sua carreira, comenta 
os desafios enfrentados pelo Ministério 
Público e aponta perspectivas para a 
instituição.
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Revista Minerva - Quando iniciou 
sua trajetória no Ministério Público e 
quais cargos já assumiu na Instituição?

Sandra Elouf - Ingressei no Ministé-
rio Público, nos idos de 1987. Portanto, 
faz 34 anos que atuo nesta augusta ins-
tituição. Já atuei como diretora de Pro-
motoria, na entrância inicial, na final fui 
coordenadora do CAOP/DH e conselhei-
ra do Conselho Superior do Ministério 
Público do Maranhão por três biênios.

RM - Que projetos desenvolvidos 
na sua atuação ministerial a senhora 
destacaria?

Sandra Elouf - Perdi a conta a res-
peito da quantidade de projetos realiza-
dos. Quando era promotora de justiça, 
criei e executei centenas de iniciativas. 
Desde câmaras restaurativas até rein-
serção em famílias, escola, comunidades 
terapêuticas, dentre outras. Também in-
centivei muitas práticas inovadoras no 
Terceiro Setor. 

No CAOP/DH, trabalhei com mui-
tos vulneráveis, desde o segmento re-
ligioso até discriminação de gênero. 
Foram muitas as investidas, sempre la-
deada de excelentes colaboradores, as-
sim como muito bem prestigiada pelos 
procuradores-gerais, cada qual na sua 
época. Nunca tive medo de ousar. Pre-

feria pecar pelo excesso a me omitir sob 
qualquer pretexto.

RM - Nas suas atividades desem-
penhadas atualmente, quais seriam as 
maiores dificuldades encontradas?

Sandra Elouf - Em princípio, foi não 
interagir mais com o público, o cidadão 
que ia à minha Promotoria, diuturnamen-
te. Confesso que foi muito difícil acos-
tumar com a solidão do meu gabinete e 
dos corredores da PGJ. Mas, superei.

Hoje, estou mais habituada com a 
segunda instância, as sessões etc. Me 
dediquei e incorporei, não como libera-
lidade mas como obrigatoriedade, de-
ver de ofício, atuar em todos os feitos 
que me são distribuídos, na qualidade 
de parte ou como “custos legis”. Tenho 
como meta atuar em todos os proces-
sos, embora sejam muitos, mas tenho 
um quadro de excelentes assessores. 
Não tenho do que reclamar;

RM - E que perspectivas a senhora 
vislumbra para a sua atuação como pro-
curadora de justiça?

Sandra Elouf - Procuro trazê-las 
para o presente, dar o meu melhor hoje. 
Minha Instituição, requer minhas habi-
lidades hoje. O futuro deixo pra quando 
chegar. Se tenho que realizar algo em 
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prol do meu trabalho, não fico esperan-
do acontecer...faço a hora!

RM - Como vê o Ministério Público, 
nesse momento, da sociedade brasilei-
ra, diante de tantos desafios e comple-
xidades?

Sandra Elouf - O Ministério Públi-
co é uma instituição ímpar. Os desafios, 
ao meu ver, só aumentam a sua proa-
tividade. Aliás, sempre fomos movidos 
a desafios, nunca foi fácil e nunca será. 
Ser promotor de justiça é um sacerdó-
cio. Aquele que não se identifica com a 
carreira, logo sai ou se mostra um co-
mezinho profissional. Não tenho dúvida 
de que para os que se identificam, tudo 
é muito natural e singular, posto que 
para nós vale aquele velho adágio po-
pular: “Só se joga pedra em árvore que 
dá fruto”. Se existem vilões a enfrentar, 
vamos em frente. A luta não nos desa-
nima, muito pelo contrário.

O maior desafio para a nossa Insti-
tuição foi ter rompido com um passado 
muito hostil e ter, rapidamente, se amol-
dado à Carta Magna de 1988, envere-
dando por um caminho desconhecido, 
mas de muito almejado. Fomos des-
bravadores. Eu, garbosamente, estava 
lá. Faço parte dessa história. Vivencia-
mos uma nova era ministerial. Portanto, 
que venham os desafios, as complexi-

dades. Para quem AMA o que faz, tudo 
soa não como o ribombar de um trovão 
mas como o toque de uma trombeta ou 
o doce ruído das ondas ou ainda a cal-
maria do mar, que sempre te convida a 
te lançares para águas mais profundas.

RM - Qual a mensagem que a se-
nhora deixaria para os demais membros 
do Ministério Público do Maranhão?

Sandra Elouf - Muito simples: faça 
valer o que a sociedade lhe paga para 
executar um serviço de excelência; aja 
com destemor, seja probo, seja leal, cul-
tive a amizade entre seus pares! Res-
peite o cidadão que lhe procura, não 
economize suas energias, gaste-as em 
prol da coletividade! Deixe de lado a ar-
rogância, lembre-se de que seu status, 
sustento etc, tem um preço e esse pre-
ço você deve, em parte ou em tudo, à 
nossa honrada Instituição do Ministério 
Público, que te acolheu e te mantém na 
vitaliciedade;

Encerro este colóquio, com uma 
frase bíblica que se lê em Rm 12,21 e 
que serve para restaurar os desanima-
dos: “ Não te deixes vencer pelo mal, 
mas vence o mal com o bem”.

Jornalista: Luís Diniz
CCOM/MPMA
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Entrevista do Senhor Promotor de Justiça José Frazão

José Frazão Sá Menezes Neto
Promotor de Justiça
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Revista Minerva - Qual a sua traje-
tória de promotor de justiça no Minis-
tério Público? Data do ingresso? Quais 
cargos já assumiu na Instituição?

José Frazão - Essa pergunta me 
faz refletir como o tempo passa rápido. 
Iniciei a atividade ministerial em 2009 
no Ministério Público Paraense, onde 
atuei principalmente nas promotorias 
de Itaituba, Santarém e Cachoeira do 
Arari. O Pará foi uma grande escola, so-
bretudo pela existência de conflitos en-
dêmicos relacionados ao meio ambien-
te e seus efeitos colaterais. No MPPA 
exerci a função de Coordenador do Polo 
de Itaituba, que abrangia promotorias 
em municípios circunvizinhos, onde re-
cebi uma moção de reconhecimento da 
Procuradoria-Geral pelos serviços pres-
tados. Em 2016, retornei ao Maranhão 
para tomar posse no MPMA e realizar 
um sonho antigo, ser promotor em 
minha terra natal, tendo atuado como 
titular nas Promotorias de Monção e 
Cururupu, em exercício paralelo à fun-
ção de Coordenador do Caop/IJ. Atual-
mente, estou à frente da 2º Promotoria 
de Buriticupu, um grande desafio que 
tem me motivado a cada dia.

RM - Quais projetos já desenvol-
veu?

José Frazão - Bem, tenho alguns 
projetos desenvolvidos, porém gosta-
ria de falar da Rede de Proteção, mas 
para isso preciso voltar ao seu insigth 
original. Sempre procurei ser observa-
dor e pragmático em minhas atividades 
e depois de algum tempo, percebi que 
por mais que me dedicasse à ativida-
de judicial, o resultado era sempre uma 
incógnita, pois os indicadores sociais 
eram, no máximo, estabilizados e isso 
me parecia insuficiente. Em 2016, na 
promotoria de Monção, durante oitivas 
informais de adolescentes em conflito 
com a lei resolvi ir além, indagando-
-lhes sobre a trajetória de vida. Cons-
tatei algo que já era uma desconfiança. 
Embora mudassem os atores, o cenário 
de fundo continuava o mesmo. Eram 
jovens egressos de famílias de baixa 
renda, sem registro paterno ou que 
pouco receberam auxílio e atenção, 
cuja criação foi duramente suportada 
por suas mães, de baixa instrução e au-
sentes pela necessidade de garantir o 
básico do básico através de subempre-
gos. Portanto, foram crianças expos-
tas a muitas vulnerabilidades durante 
a primeira infância e que evadiram da 
escola no início da adolescência, fase 
da eclosão de todos os vácuos negati-
vos acumulados. Outra constatação foi 
que a evasão escolar, além de eviden-
ciar a perda precoce de um projeto de 
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vida, também guardava nítida relação 
com outras vulnerabilidades como gra-
videz na adolescência, ou seja, crianças 
tentando educar crianças, bem como 
a exposição à violência, ao álcool e a 
drogadição, pois sem escola o que lhes 
restava era a rua, local hostil onde a au-
toafirmação chegava a ser uma condi-
ção de sobrevivência. A conclusão era 
de que o meio violento produzia mais 
violência em um ciclo vicioso que se 
retroalimentava. Era preciso fazer algo, 
pois como bem disse Albert Einstein: 
“Insanidade é continuar fazendo sem-
pre a mesma coisa e esperar resulta-
dos diferentes”. Daí surgiu a idéia do 
Projeto de Fortalecimento da Rede de 
Proteção à Infância e Adolescência. A 
lógica é simples, porém com excelentes 
resultados, bastando fortalecer a pre-
venção em vez que concentrar as ações 
no Judiciário, assumindo o Ministério 
Público o papel de articulação com ór-
gãos e instituições para o alcance de 
um diagnóstico conjunto da realidade 
local e através de um fórum perma-
nente, com reuniões preferencialmente 
trimestrais, serem firmados termos de 
compromissos e metas para a estrutu-
ração, capacitação e engajamento de 
todos os atores do Sistema de Garantia 
de Direitos. Para citar alguns exemplos 
pontuais dos resultados dessa forma 
de trabalho, em Monção houve redução 

significativa dos casos de abuso sexu-
al envolvendo crianças e adolescentes. 
Em Cururupu, a taxa de reincidência de 
atos infracionais em 2019 caiu para 5% 
(cinco por cento) e em Buriticupu, mu-
nicípio com média de 80 mil habitantes, 
tivemos em 2021 até o momento ape-
nas 5 (cinco) representações pela prá-
tica de atos infracionais, o que denota 
o fortalecimento do caráter preventivo 
através do apoio do Ministério Público 
e do engajamento de todos os atores 
da Rede de Proteção local. Além dis-
so, entre outras frentes, o município de 
Buriticupu galgou o primeiro lugar nas 
ações de erradicação do trabalho in-
fantil no Estado do Maranhão em 2020. 
Estes resultados ainda são iniciais, po-
rém já reforçam o sentimento de que a 
estratégia está no caminho certo.

RM - Nas atividades desempenha-
das atualmente, quais as dificuldades 
encontradas? Quais as perspectivas fu-
turas?

José Frazão - Essa é uma pergun-
ta de difícil resposta, mas em caráter 
geral vejo como principal dificuldade a 
nossa vinculação à pauta do judiciário, 
pois constitui um obstáculo a mais para 
a potencialização dos resultados da 
nossa atividade extrajudicial, de campo 
principalmente, sobretudo quando a 
pauta de audiências é marcada de for-
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ma unilateral. Embora as atividades do 
Judiciário e do Ministério Público sejam 
igualmente relevantes, são muito dis-
tintas. A solução da concorrência des-
sas demandas vem sendo negociada 
localmente, mas penso como necessá-
rio o respaldo através de ato institucio-
nal, que garanta ao promotor de justiça 
a preferência de realização das deman-
das internas em casos específicos e 
de grande relevância. Quanto às pers-
pectivas futuras, vejo um cenário ex-
tremamente favorável com o ensejo da 
tecnologia cada vez mais presente em 
nosso labor, diante da automação dos 
processos com a utilização de sistemas 
que otimizarão o tempo. Sem dúvida, 
caminhamos para a sociedade digital, 
com seus pontos positivos e negativos, 
a pandemia acelerou o processo dessa 
transformação social e em breve temas 
como direito de acesso, abandono e 
desigualdade digital estarão em nosso 
dia a dia.

RM - Qual a mensagem que o en-
trevistado deseja deixar para os demais 
membros do Ministério Público do Ma-
ranhão?

José Frazão - Sou um otimista por 
natureza e procuro ver as coisas sem-
pre pelo lado positivo. Então o meu 
sentimento é o de ter o melhor empre-
go do mundo e o problema de quem 

discorda não é meu, mas de quem pen-
sa diferente (risos). Ainda na faculdade 
examinei todas as carreiras jurídicas 
e uma palavra me chamou a atenção 
quando li sobre o Ministério Público, 
“transformação”, a capacidade de mu-
dar-se ou mudar as coisas para melhor. 
Portanto, a minha mensagem aos co-
legas é a de que tenhamos sempre em 
mente a GRANDEZA, a RESPONSABI-
LIDADE e a HONRA de ser um PROMO-
TOR DE JUSTIÇA, pois somos os es-
colhidos para uma nobre missão onde 
a lei é nosso escudo, a caneta a nossa 
espada e a justiça a nossa crença, siga-
mos juntos nessa jornada!

RM - Como vê o Ministério Público, 
nesse momento, da sociedade brasilei-
ra, diante de tantos desafios e comple-
xidades?

José Frazão - O momento é de 
ponderação e tirocínio. Em 2016, du-
rante o discurso de posse no MPMA, 
chamei a atenção para uma mudança 
de paradigma na sociedade, segue a 
transcrição do trecho: “Aliás, tempo é o 
ponto fundamental. O mundo acelerou 
e esta é uma constatação inevitável! 
O incremento da internet e das redes 
sociais estabeleceu um novo compor-
tamento social, onde a velocidade das 
informações tem papel preponderante 
na formação do consenso coletivo. A 
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conectividade é a 
roda dos dias atu-
ais e ela mudará, 
como já está mu-
dando, o padrão 
de comunicação 
entre pessoas e 
instituições, tra-
ta-se da pavimen-
tação da estrada 
que poderá nos 
levar à “democra-
cia deliberativa” 
de que tanto fala-
va Habermas, só 
o tempo dirá. Se 
agilidade e efici-
ência convergem 
para o “estado da 
arte” em nossas 
funções, o Promotor de Justiça di-
ligente deve estar sempre à frente 
de seu tempo, protagonizando as 
transformações sociais necessá-
rias à concretização de sua missão 
constitucional.”  De lá para cá essa 
realidade tem se confirmado a cada 
dia, nas relações comerciais, na 
política, ou seja, em todos os seg-
mentos da sociedade. Como dito 
anteriormente, caminhamos para a 

sociedade digital. A 
atualização do texto 
transcrito acima hoje 
implicaria em não 
restringi-lo à figura 
do promotor, mas 
sim ampliá-lo ao ca-
ráter nacional da ins-
tituição. Se compete 
ao Ministério Público 
o papel de transfor-
mação social, uma 
visão de vanguarda 
não deve ser apenas 
desejável, mas sim 
um requisito, pois do 
contrário, a trans-
formação ocorrerá 
de qualquer forma, 
mas eivada de prota-

gonismo. Por fim, quero agradecer 
ao convite da Corregedoria-Geral 
do Ministério Público do Maranhão, 
bem como congratulá-la pela inicia-
tiva da Revista Minerva em criar um 
espaço para o estreitamento entre 
os membros e veiculação de práti-
cas exitosas.

Jornalista: Johelton Gomes
CCOM/MPMA

“Quanto às 
perspectivas futuras, 

vejo um cenário 
extremamente 

favorável com o ensejo 
da tecnologia cada 

vez mais presente em 
nosso labor, diante 
da automação dos 
processos com a 

utilização de sistemas 
que otimizarão o 

tempo. Sem dúvida, 
caminhamos para a 

sociedade digital, com 
seus pontos positivos e 

negativos”,
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SAÚDE MENTAL                        
UM OLHAR PROFISSIONAL

SETEMBRO AMARELO: A IMPORTÂNCIA 
DE PREVENIR O SUICÍDIO E ACOLHER A 

DOR DE EXISTIR

Greta Fernandes 
Moreira 

Psicóloga, Psicanalis-
ta e Advogada. Doutoranda 
pelo programa de Pós-gra-
duação em Psicanálise, Saú-
de e Sociedade da Universi-
dade Veiga de Almeida no 
Rio de Janeiro. Especialista 
em Psicanálise com crian-
ças e Intervenção Precoce 
pela Universidade Cândido 
Mendes - RJ (2018).Auto-
ra do livro Inimputabilida-
de Penal e Psicanálise: uma 
nova visão do criminoso 
psicótico (JURUÁ, 2018).

Desde 2014, a Associação Brasileira de 
Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina – CFM, passou a organi-
zar o “Setembro Amarelo”, uma campanha de 
prevenção ao suicídio realizada em âmbito na-
cional, consagrando o dia 10.09 como o “Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicídio”.

A preocupação com a questão justifica-
-se face aos números alarmantes: segundo o 
portal da ABP, são registrados mais de 13 mil 
suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 
milhão no mundo, vitimando, em sua maio-
ria, os jovens. Em tempos pandêmicos, vêm-
-se constatando, desafortunadamente, uma 
exacerbação dos fatores de risco associados 
a comportamentos suicidas, razão pela qual a 
referida campanha ganha uma maior impor-
tância.
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Cumpre ressaltar que, ainda de 
acordo com as informações disponibi-
lizadas pela ABP, cerca de 96,8% dos 
casos de suicídio estão relacionados a 
existência de algum transtorno mental, 
ocupando, o primeiro lugar, a depres-
são, seguida, diretamente, do transtor-
no bipolar e do abuso de substâncias 
ilícitas. 

Todavia, é indispensável termos em 
mente que o suicídio deve ser conside-
rado como o desfecho de uma série de 
fatores que se acumulam na história do 
indivíduo, não podendo ser atribuído, 
de forma simplista, apenas a determi-
nados acontecimentos pontuais da vida 
do sujeito, mas, sim, como a consequ-
ência final de um longo e, muitas vezes 
extenuante, processo. 

À título de conceituação, embora 
pareça muito óbvio, têm-se que o sui-
cídio pode ser definido como “um ato 
deliberado executado pelo próprio in-
divíduo, cuja intenção seja a morte, de 
forma consciente e intencional, mesmo 
que ambivalente, usando um meio que 
ele acredita ser letal” (ABP, 2014, p. 08). 
Também fazem parte do que habitual-
mente chamamos de “comportamento 
suicida” os pensamentos, os planos e a 
tentativa de suicídio. 

Além disso, por mais que venha 

ganhando maior notoriedade nos úl-
timos anos, vale destacar que o suicí-
dio é um fenômeno que se encontrou 
presente ao longo de toda a história da 
humanidade, e em todas as culturas. 
Sempre muito associado a um tabu, a 
um indizível, a um estigma, por ser con-
siderado um grande pecado, talvez até 
mesmo o pior de todos eles, durante 
muitos séculos da história da humani-
dade, o suicídio permaneceu quase que 
“por debaixo dos panos”, ocultado por 
um medo e uma vergonha de se trazer, 
abertamente, tal importante problema 
de saúde pública à tona, atrapalhando, 
sobremaneira, a sua detecção preco-
ce e respectiva prevenção, ocasionan-
do uma grande dificuldade na busca de 
ajuda.

Fato é que, tratando-se de um com-
portamento com determinantes mul-
tifatoriais, resultado de uma complexa 
interação de fatores psicológicos e bio-
lógicos, inclusive genéticos, culturais e 
socioambientais, a questão do suicídio 
vem intrigando diversos pesquisado-
res ao longo dos séculos, em uma ten-
tativa de desvendar quais mecanismos 
psíquicos, por exemplo, poderiam estar 
associados à efetivação desse ato con-
trário à vida.

Com efeito, Freud, em 1901, pas-
sou a investigar o que para ele se tratava 
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do “enigma do suicídio”. Inicialmente, o 
pai da Psicanálise pensou as tentativas 
ou conclusões de suicídio como reve-
ladoras de uma intenção inconsciente, 
que poderia estar mascarada por um 
acidente casual, equiparando-o a feri-
mentos autoinfligidos, categorizados, 
em sua obra “Sobre a Psicopatologia 
da Vida Cotidiana” (1901),  juntamente 
com os atos falhos e lapsos. 

Argumentava, assim, que existiria 
uma certa tendência à autodestruição, 
sendo, em geral, os ferimentos autoin-
fligidos percebidos como “um com-
promisso entre essa pulsão e as for-
ças que ainda se opõem a ela” (FREUD, 
1901/1969, p. 183), indicando, na base 
das tentativas ou conclusões suicidas 
de ordem consciente ou inconsciente, 
a presença de uma pulsão que impele à 
autodestruição, protótipo da pulsão de 
morte, que passará a teorizar com mais 
propriedade em 1920. 

Já em sua conferência intitula-
da “Contribuições para uma discussão 
acerca do suicídio” (1910), ele aborda o 
suicídio como algo obscuro e de causas 
misteriosas, buscando entender a que 
se daria essa renúncia à autopreserva-
ção por parte do eu, escrevendo que 
“de um lado, a renúncia do eu à vida po-
deria ser provocada por uma decepção 

da libido, devido a causas externas; de 
outro lado, a renúncia poderia provir de 
causas internas, de motivos próprios ao 
Eu” (FREUD, 1910/1969, p. 209).

Conclui, todavia, afirmando não ter, 
até aquele momento, subsídios para 
responder à questão, tendo sido neces-
sário avançar no estudo da diferencia-
ção entre luto e melancolia para que, 
então, pudesse aprofundar-se nessa tal 
renúncia por parte do Eu, que, segundo 
ele, estaria na base dos comportamen-
tos suicidas. Por conseguinte, em sua 
obra Luto e Melancolia (1917), Freud 
passa a investigar o quadro melancóli-
co, e duas de suas principais caracte-
rísticas, articuladoras do suicídio: a re-
núncia à autopreservação e o desapego 
à vida. 

Apresentando muito da sintoma-
tologia que nos dias de hoje pode ser 
clinicamente atribuída à depressão ou 
ao transtorno bipolar, a melancolia era 
caracterizada por Freud como um de-
sânimo, um desinteresse pelo mundo, 
uma incapacidade de amar, marcada 
por uma inibição e diminuição da au-
toestima, que encontram expressão 
na “autorrecriminação e autoenvileci-
mento, culminando numa expectati-
va delirante de punição” (FREUD, 1917 
[1915]/1969, p. 250).
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Para esse autor, o melancólico 
possui um Eu vazio e empobrecido 
(Ichverarmung), ou autoempobrecido, 
como revela o termo em alemão, caí-
do na miséria, sendo, segundo Freud, 
o próprio paciente quem torna vil e 
abjeto o seu Eu, constituindo, dessa 
forma, um delírio de insignificância 
moral, recusando-se a comer e a dor-
mir, em um processo no qual é supri-
mido tudo aquilo que “compele todo 
ser vivo a se apegar à vida” (p. 252).

Adotando uma faceta sádica, o 
melancólico entra em um processo 
de automortificação, castigando-se e 
identificando-se com o objeto perdido 
de amor, o que torna possível, conse-
quentemente, matar-se, matando, ao 
mesmo tempo, o objeto com o qual 
se identificou, dirigindo as injúrias a 
esse objeto que, por certa razão, o 
habita, em um processo de identifica-
ção narcísica que faz com que a som-
bra do objeto recaia sobre o próprio 
Eu (FREUD, 1917), tornando o sujeito, 
concomitantemente, vítima e algoz 
de si mesmo.

Nas palavras de Freud, 

É provável que ninguém encon-
tre a energia mental necessária 
para se matar, a menos que, em 
primeiro lugar, agindo assim, es-

teja ao mesmo tempo matando 
um objeto com quem se identifi-
cou e, em segundo lugar, voltan-
do contra si próprio um desejo 
de morte antes dirigido contra 
outrem (1920/1969, p. 174).  

Lacan, por sua vez, retomando os 
ensinamentos freudianos, marca que 
podemos pensar o suicídio como uma 
passagem ao ato, uma saída de cena, 
um deixar-se cair, reconhecendo no 
ato suicida uma singularidade: “é pre-
cisamente a partir do momento em 
que o sujeito morre que ele se torna, 
para os outros, um signo eterno, e os 
suicidas mais que os outros” (LACAN, 
1957-58, p.254). 

Fato é que a tentativa de suicídio, 
muitas vezes, faz falar um sofrimento 
insuportável para o sujeito, um des-
conforto que impele ao afastamento, 
a essa saída de cena, em uma tenta-
tiva de fazer cessar toda a dor e tris-
teza, todo o indizível de uma angústia 
não compartilhada. Embora haja um 
desconhecimento, um certo não sa-
ber sobre esse sofrimento, há, para-
doxalmente, uma necessidade de ser 
escutado, há algo a ser dito.

Com efeito, nota-se, nos relatos 
de tentativas de suicídio ou de atos de 
mutilação, que estes emergem como 
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uma quebra da situação em que há o 
sofrimento, a angústia. É como se a 
ação, a passagem ao ato suicida, surgis-
se como um ponto de basta, passando 
a morte a ser vista como uma solução, 
não porque se deseje a morte, mas por-
que a própria vida se tornou insuportá-
vel.  

Por tal razão, torna-se premente 
que se esteja atento para o reconhe-
cimento dos dois principais fatores de 
risco para o comportamento suicida, 
quais sejam, a tentativa prévia de suicí-
dio, posto que, segundo dados do ABP 
(2014), pacientes que tentaram suicí-
dio previamente têm de cinco a seis ve-
zes mais chances de tentar novamente, 
estimando-se que 50% daqueles que 
se suicidaram já haviam tentado pre-
viamente, e a existência de transtorno 
mental (depressão, transtorno bipolar, 
alcoolismo, abuso/dependência de ou-
tras drogas, transtornos de personali-
dade e esquizofrenia podem ser citados 
como os mais comumente associados 
aos comportamentos suicidas), muitas 
vezes não diagnosticado e não tratado 
ou tratado de uma forma inadequada.

Todavia, outros importantes fato-
res de risco que devem ser destacados 
são os sentimentos de desesperança, 
desespero, desamparo e impulsividade, 

bem como a existência de doenças clí-
nicas não psiquiátricas, sendo aponta-
do pela ABP (2014), elevadas taxas de 
suicídio em pacientes com câncer, HIV, 
doenças neurológicas – como esclero-
se múltipla, doença de Parkinson, do-
ença de Huntington e epilepsia –, do-
enças cardiovasculares – como infarto 
agudo do miocárdio e acidente vascular 
encefálico –, doença pulmonar obstru-
tiva crônica, além de doenças reumato-
lógicas – tais como o lúpus eritematoso 
sistêmico –, posto que os sintomas não 
costumam ser responsivos ao trata-
mento, de forma que os primeiros me-
ses após o diagnóstico podem também 
configurar situações de risco.

Portanto, resta claro que a ques-
tão do suicídio requer uma análise do 
ser humano em toda a sua complexida-
de, devendo-se considerá-lo como um 
ser biopsicossocial em constante mu-
dança, responsivo às alterações do seu 
meio e de seu contexto sociocultural, 
razão pela qual a prevenção do suicídio 
deve ir além da rede de saúde, sendo 
imprescindível que outras medidas se-
jam adotadas em diversos âmbitos da 
sociedade, as quais poderão, de forma 
colaborativa, contribuir para uma dimi-
nuição das taxas de suicídio.
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ARTIGOS JURÍDICOS

Publicação de produção intelectual dos 
membros do Ministério Público, servidores e 
autores convidados, com a publicação de ar-
tigos técnicos-científicos que abordam temas 
relevantes na atualidade e que estão sendo 
objeto de estudo dos pesquisadores e profis-
sionais do Direito, para promover a interlo-
cução qualificada com sociedade e fortalecer 
a unidade e a mentalidade institucionais do 
Ministério Público no alinhamento e atuação 
coesa dos órgãos de execução, pensando no 
coletivo institucional as necessidades socio-
econômicas e políticas de seu entorno, seu 
contexto e sua conjuntura, para promover e 
provocar uma intervenção consciente, plural, 
cientificamente dirigida à realidade, capaz de 
fortalecer a dignidade da pessoa humana, de 
modo sustentável, ético e includente.

DIRETRIZES PARA AUTORES:  
SEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Acesse Aqui! 

https://revistaminerva.mpma.mp.br/index.php/revistaminerva/announcement/view/2
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é titular da 12a Promotoria de Justiça 
Especializada da Ilha de São Luís

(Promotoria Itinerante), desde novem-
bro de 2004. Ingressou no MPMA em 
1993, iniciando a carreira ministerial nas 
Comarcas de Cândido Mendes e Caru-
tapera, como Promotor Substituto. Foi 
titularizado na Comarca de São Vicente 
Férrer, tendo ainda assumido a titulari-
dade nas Comarcas de Barra do Corda, 
Brejo, São Bento e Codó, período em 
que respondeu ainda pelas Promotorias 
de São João Batista, Tuntum e Timbiras.

Atualmente coordena o Programa Co-
munitário em Mediação e Práticas Res-
taurativas do MPMA. É graduado pela 
Universidade Federal do Maranhão e 
pós-graduado em Direito e Sociedade, 
a nível de Especialização, pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. Pos-
sui trabalhos publicados na Revista do 
Ministério Público do Estado do Mara-
nhão e em coletâneas da Associação do 
Ministério Público do Estado-AMPEM.

Vicente de Paulo Silva Martins
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PROMOTORIA ITINERANTE: o Ministério Público mais próximo 
da sociedade

É oportuno destacar que são meritórios e fundamentais, sem a me-
nor dúvida, os trabalhos processuais que os membros do Ministério 
Público realizam junto ao Poder Judiciário. Todavia, a sociedade está 
a exigir mais dessa valorosa instituição, sendo uma das principais 
demandas que ela esteja próxima à sociedade. Isso lembra os mo-
mentos iniciais de formação da identidade institucional, que podem 
ser representados pelo singelo - mas de grande valor - atendimen-
to de partes. É nesse tipo de atuação, voltada para e feita com a 
sociedade, que, certamente, devem ser dirigidas as reflexões, pois a 
legitimação do Ministério Público como integrante do Estado so-
mente se manterá com a sua concreta inserção no tecido social. 

(Escola Nacional de Mediação e Conciliação, 2014a, p. 25, grifo nosso). 

Criada em 1998, a Promotoria Itinerante se constituiu desde então num efe-
tivo canal de aproximação do Ministério Público maranhense com a população 
de São Luís, pelo qual o Parquet realiza atendimento diretamente nos bairros da 
Capital, invertendo a lógica do atendimento tradicional: ao invés do cidadão ir até 
a Promotoria, é esta que vai ao seu encontro. O Promotor de Justiça sai, literal-
mente, do seu gabinete, permanecendo determinado tempo em cada comuni-
dade/região, para atender o cidadão no local onde este reside, o que possibilita 
conhecer de fato a realidade vivenciada e ter a exata dimensão dos problemas e 
de suas consequências. 

Em razão deste modelo de atendimento, pioneiro no Brasil, com o Promotor 
de Justiça e sua equipe de trabalho dentro das comunidades, a Promotoria Itine-
rante conquistou credibilidade junto aos moradores e às lideranças comunitárias, 
bem como perante os gestores dos órgãos públicos e privados para os quais são 
enviadas as demandas dos moradores. Todo trabalho é realizado em parceria, 
sempre buscando soluções negociadas para as reivindicações apresentadas. A 
Promotoria também passou a integrar o Banco de Boas Práticas do Conselho 
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Nacional do Ministério Público, a partir de 2013, quando o projeto “Promotoria Co-
munitária Itinerante - garantindo acesso aos cidadãos e cidadãs maranhenses” foi 
classificado em 3º lugar no Prêmio CNMP, na categoria “Unidade e eficiência da 
atuação institucional e operacional”.

A premiação destacou que o projeto “nasceu da necessidade de levar o Mi-
nistério Público às comunidades mais carentes que não recebem assistência do 
Estado”. Para tanto, uma equipe da instituição se instala em determinado bairro e 
trabalha em conjunto com as lideranças locais na defesa dos interesses da comu-
nidade, “contribuindo para a efetivação de diversas políticas públicas”. Destacou 
ainda que “as ações da Promotoria Comunitária Itinerante são desencadeadas a 
partir de um diagnóstico feito durante a audiência pública de instalação”, quando 
“os moradores apresentam os principais problemas enfrentados na região”, e que 
também é oferecida orientação jurídica aos interessados, com a resolução de con-
flitos de menor complexidade pela autocomposição (BRASIL, 2013, p. 30).

 1 HISTÓRICO

Em 1998 a Resolução nº 05/98-CPMP/MA1 instituiu as Promotorias Itineran-
tes na entrância final, providas com Promotores de Justiça designados2 pelo Pro-
curador-Geral de Justiça, funcionando sob esse modelo até o início de 2004. Ocor-
reram 10 (dez) instalações nessa primeira fase (de 1998 a 2004)3: 1-Anjo da Guarda 
(set-out/1998); 2-Vila Embratel  (nov/1998-fev/1999); 3-Jardim América (fev-
-abr/1999); 4-Bequimão ( jul-dez/1999); 5-Jardim São Cristóvão ( jan-mai/2000); 
6-Recanto dos Pássaros ( jul/2000-fev/2001); 7-Vila Vicente Fialho (mai-ago/2001); 
8-Ilhinha (nov/2001-fev/2002); 9-Pão de Açúcar (abr-jul/2002); e 10-Vila Luizão 
(ago/2003-jan/2004). 

1 Colégio de Procuradores do Ministério Público do Maranhão.

2 Até dois Promotores de Justiça, que atuavam conjuntamente.

3 Promotores designados: Sirgenê Rodrigues Sousa (1ª instalação); Giorgionni Matos Lauande 
Fonseca (2ª e 3ª); Giorgionni M. L. Fonseca e Sirlei Castro Aires Rodrigues (4ª e 5ª); Adélia Maria 
Sousa Rodrigues Morais e Márcia Lima Buhatem (6ª); Susete Marques Palmeira (7ª e 8ª); Maria 
Luciane Lisboa Belo (9ª); Maria da Graça Peres Soares Amorim e Sirlei Castro Aires Rodrigues 
(10ª instalação).
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Em 2010 foram criados dois cargos, destinados às Promotorias Itinerantes4 
(21ª e 22ª Promotorias Especializadas5). Em 2011 a 21ª Especializada foi transfor-
mada em outra Promotoria (Resolução nº 02/2011-CPMP), ficando apenas a 22ª 
como Itinerante. Pela Resolução nº 019/2013-CPMP foi recriada a 2ª Promotoria 
Itinerante, como 13ª Especializada, mas esta também foi transformada (Resolução 
nº 44/2017-CPMP). Atualmente a Promotoria Comunitária Itinerante corresponde 
à 12ª Promotoria Especializada. 

No atual formato foram realizadas outras 24 instalações, totalizando 34 áreas 
atendidas: 11-Recanto dos Pássaros (mar-nov/2005), pela 2ª vez6; 12-João de Deus 
(fev-set/2006)7; 13-Vila Conceição do Coroadinho  (dez/2007-jul/20088); 14-Sol 
e Mar (ago/2009-fev/2010); 15-Angelim (set/2010-jan/2011); 16-Vila Nova ( jan-
-abr/2011); 17-Vila Esperança (abr-out/2011); 18-Vila Bacanga (out/2011-fev/2012); 
19-Outeiro da Cruz (mar-jun/2012); 20-Vila Cruzado (nov/2012-mar/2013); 
21-Santa Efigênia (mar-jul/2013); 22-Ilhinha, pela 2ª vez (ago-nov/2013); 23-Par-
que dos Nobres (mar-jun/2014); 24-Santo Antônio (nov/2014-fev/2015); 25-Vila 
Palmeira (mar-jul/2015); 26-Anjo da Guarda (ago-nov/20159), pela 2ª vez; 27-Au-
rora (mar-jun/2016); 28-Vila Embratel (dez/2016-mar/2017), pela 2ª vez; 29-Li-
berdade (ago-nov/2017); 30-Forquilha/São Bernardo (fev-jun/2018); 31-Cohatrac 
(out/2018-fev/2019); 32-Vila Luizão (abr-jun/2019); 33-São Cristóvão/Jardim São 
Cristóvão (ago-nov/2019); e 34-Cidade Olímpica (dez/2019-mar/2020).

Mais de 150 (cento e cinquenta) comunidades já foram beneficiadas com os 
trabalhos da Promotoria Itinerante, vez que em cada uma das 34 (trinta e quatro) 
instalações foram atendidas, em média, 05 (cinco) comunidades. No geral, já foram 
realizados mais de 4.000 (quatro mil) atendimentos individuais. 

4 Lei Complementar nº 77/2004 e Resolução nº 010/2004-CPMP/MA.

5 Resolução 010/2004-CPMP/MA.

6 Atuação conjunta com a Drª Sebstiana de Cássia Araújo Muniz (21ª Especializada).

7 Atuação conjunta com a Drª Sebstiana de Cássia Araújo Muniz (21ª Especializada).

8 Atuação conjunta com a Drª Moema Figueiredo Viana Pereira (21ª Especializada).

9 Dr. Abel José Rodrigues Neto (13ª Especializada).
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2 FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA

A partir de pedido de qualquer morador ou entidade comunitária, formulado 
à Promotoria Itinerante ou à Procuradoria-Geral de Justiça, a instalação ocorre em 
determinada comunidade de São Luís, por cerca de 90 (noventa) dias, para ouvir 
a população em audiências públicas e no atendimento direto, prestar orientação 
jurídica, receber e encaminhar suas demandas, na busca pela efetivação de polí-
ticas públicas, sobretudo nas comunidades mais carentes de serviços essenciais, 
fortalecendo assim os vínculos comunitários e o exercício da cidadania, sempre em 
parceria com as lideranças comunitárias e com os gestores dos órgãos demanda-
dos. Na escolha do local de instalação são priorizadas as comunidades que mais 
precisam da atuação do poder público. 

E antes mesmo da audiência pública de instalação são realizadas reuniões 
preparatórias com as lideranças comunitárias daquela área para explicar como os 
trabalhos se desenvolverão e para incentivá-las a definir com os moradores, den-
tre os principais problemas por eles enfrentados, as prioridades que deverão ser 
apresentadas na audiência. Com base nas primeiras informações obtidas e no que 
é constatado em vistorias realizadas pela equipe da Promotoria para identificar os 
problemas apontados nessas reuniões preparatórias, o Prefeito e os gestores dos 
órgãos responsáveis pelos serviços reclamados são convidados para a audiência 
pública. A partir daí iniciam-se as tratativas, visando o atendimento das demandas 
de forma negociada e no menor espaço de tempo. À medida que os órgãos vão 
prestando informações, estas são repassadas aos interessados para que possam 
acompanhar o andamento dos seus pleitos.

Os trabalhos são encerrados com nova audiência pública, na qual o Promotor 
de Justiça faz uma prestação de contas dos trabalhos realizados, os representan-
tes dos órgãos demandados prestam informações diretamente aos moradores e 
estes se manifestam em seguida sobre o que lhes foi exposto. A população sempre 
avalia como positiva a atuação da Promotoria, ainda que suas reivindicações não 
tenham sido plenamente atendidas, por se sentir reconhecida como detentora de 
direitos e por ter recebido o apoio do Ministério Público, fazendo a correta distin-
ção do papel de cada órgão.
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Paralelamente ao trabalho pela efetivação das políticas públicas, a Promotoria 
Itinerante presta atendimento à população sobre direitos individuais, incentivando 
sempre a construção de soluções consensuais. Quando necessário, os interessa-
dos são encaminhados a outros órgãos, fornecendo-lhes as devidas informações. 

Após a audiência pública de prestação de contas dos trabalhos, um relatório 
é enviado à administração superior do Ministério Público Estadual, ao Prefeito, ao 
Governador e às lideranças comunitárias da região, contendo os resultados obtidos 
e os encaminhamentos realizados. Também são enviados relatórios parciais aos 
gestores dos órgãos demandados, com as informações que lhes são pertinentes. A 
comunidade e suas lideranças são orientadas a acompanhar a execução dos servi-
ços ainda em andamento, ou que foram ajustados para data futura, e a comunicar 
à Promotoria eventual atraso ou descumprimento, para tomada das providências 
necessárias.

3 DEMANDAS COLETIVAS

A Promotoria Itinerante cumpre importante função social na medida em que 
vai até os bairros para identificar os problemas, junto com os moradores e suas 
lideranças, e articular com os gestores a realização de serviços públicos. Desta for-
ma, o Ministério Público dá voz e visibilidade a uma parcela da população que vive 
em situação de vulnerabilidade social, geralmente ignorada pela sociedade e, de 
modo particular, pelos poderes públicos, num cenário que gera exclusão e violência 
e que favorece o controle dessas áreas por organizações criminosas, notadamente 
as ligadas ao tráfico de drogas. 

É nesse contexto de exclusão social e de violência, provocado pela falta de 
políticas públicas, que a Promotoria Itinerante tem primado pela busca negociada 
de melhorias nos serviços públicos essenciais para que a população possa viver 
efetivamente como beneficiária dos direitos que lhe são conferidos por lei. Agindo 
como indutora de políticas públicas, a Promotoria costuma fazer proposições nos 
relatórios de cada região atendida, visando contribuir com a melhoria das condi-
ções de vida nas comunidades. 

Assim, já foi enfatizado, por exemplo, o papel do Município na redução da vio-
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lência através de ações que contribuem para maior segurança ao cidadão, como 
uma iluminação pública eficiente; melhor infraestrutura de ruas; a inserção social 
dos jovens através do esporte e do lazer; a revitalização de áreas públicas degra-
dadas e utilizadas por usuários de drogas ou para a prática de crimes; e a elimina-
ção de lixões em terrenos abandonados, inclusive com a efetiva aplicação da Lei 
de Muros e Calçadas, dentre outras ações, as quais são capazes de gerar impacto 
também em outras políticas públicas. 

Por essa razão, em 2013, na audiência pública de instalação desta Promotoria 
na comunidade da Ilhinha, o então Prefeito de São Luís, Edivaldo de Holanda Braga 
Júnior, anunciou que as informações contidas no Relatório Geral de Atividades10    se-
riam utilizadas na elaboração do Plano Plurianual do Município para o quadriênio se-
guinte. Já o seu Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos entre os anos 2014 
e 2020, Antônio Araújo, afirmava em reuniões e audiências públicas que o trabalho da 
Promotoria contribuía para o planejamento e a execução das ações daquele órgão. 

Ao longo desses anos as principais reivindicações apresentadas pelos mora-
dores foram por obras de infraestrutura de ruas (pavimentação, asfaltamento e 
drenagem); melhorias no transporte público (mais e melhores veículos, ajustes nos 
itinerários, abrigos nas paradas); melhorias na educação (mais vagas e mais esco-
las, melhorias nas já existentes e construção de creches); limpeza pública (remoção 
de lixo, capina e roçagem); construção de praças e de quadras esportivas; abaste-
cimento de água e/ou esgotamento sanitário e segurança pública.

Dentre as parcerias de trabalho construídas com os órgãos demandados, as 
mais producentes foram estabelecidas com as Secretarias Municipais de Obras e 
Serviços Públicos (SEMOSP) e de Trânsito e Transporte (SMTT), que resultaram em 
diversas intervenções. A mais impactante delas ocorreu na comunidade do Novo 
Angelim, onde foi solucionado o problema crônico de falta de drenagem profunda, 
que impedia até mesmo o trânsito de pedestres em determinadas vias. Paralela-
mente foram realizados serviços de pavimentação e asfaltamento. As negociações 
se iniciaram no final de 2010 e os serviços foram realizados entre 2011 e 2012. 
Também merecem registro, os serviços de pavimentação e asfaltamento no Resi-
dencial João Alberto, a partir de 2015, que deram nova configuração às ruas daque-

10 Relatório apresentado pela Promotoria Itinerante em abril/2013, após as 20 primeiras instalações.
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la comunidade, situada entre o Pirapora e a Vila Lobão, na área do São Cristóvão. 
Em diversas outras comunidades, como Sá Viana, Vila Embratel, Jambeiro, Anjo da 
Guarda, Vila Brasil, Jardim São Cristóvão, Baixão, Geniparana e Cidade Olímpica a 
SEMOSP pavimentou ruas, asfaltou ou recuperou o pavimento asfáltico, construiu 
pontes e recuperou bueiros e galerias de drenagem, dentre outras ações, contem-
plando reivindicações enviadas por esta Promotoria.

Por sua vez, a SMTT fez ajustes no transporte público, promovendo mudanças 
no itinerário ou nos horários das viagens, ou até mesmo implantando uma nova 
linha11, considerando as reclamações de usuários encaminhadas pela Promotoria 
Itinerante à época das instalações nas diversas regiões. Essas medidas foram se 
ajustando com o passar do tempo e algumas delas já foram alteradas, em razão 
das próprias mudanças pelas quais passam as comunidades. A Secretaria também 
desenvolveu projetos e implementou sinalização horizontal e vertical em diferen-
tes bairros, como aconteceu mais recentemente no Santo Antônio e no Cohatrac, 
sempre considerando as tratativas com a Promotoria.

As questões de maior complexidade e que exigem uma análise mais aprofun-
dada são enviadas para as Promotorias com atribuições específicas. No campo da 
educação, as reivindicações são repassadas diretamente àquelas Especializadas, 
conforme entendimento com seus titulares. Dentro do próprio MPMA, uma das 
parecerias mais efetiva se dá com as Promotorias Especializadas na Proteção ao 
Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, que já ingressaram com Ações 
Civis Públicas subsidiadas com informações levantadas pela Itinerante. É o caso 
das ações sobre a regularização urbanística do Recanto dos Pássaros, do João de 
Deus e da Vila Luizão e adjacências.

11 a) unificação e adequação do itinerário das antigas linhas Geniparana e Jardim América (à 
época da instalação no Recanto dos Pássaros, 2005); b) alteração no itinerário da antiga linha 
São Cristóvão para as Av. Guajajaras e Tales Neto (João de Deus, 2006); c) linha Janaina/Riod 
integrada ao Terminal da Praia Grande, como opção para usuários da Av. dos Africanos, e linha 
Coroadinho/Beira-Mar direto do bairro para o Terminal Praia Grande pela Av. dos Africanos e 
Ceprama (Vila Conceição do Coroadinho, 2008); d) ampliação das viagens noturnas da linha Vila 
Luizão/Holandeses (Sol e Mar, 2010); e) implantação da linha Alto do Angelim/São Francisco e 
expansão da linha Pedra Caída até o Terminal da Cohab (Angelim, 2010); f) extensão da linha Vila 
Nova até a comunidade Sol Nascente (Vila Nova, 2011); e g) redução nos intervalos das viagens 
na linha Aririzal (Vila Cruzado, 2013).
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Convém registrar que a aproximação com a comunidade, além de facilitar o 
diálogo entre o cidadão e o Ministério Público, gera confiança, credibilidade. O 
morador se sente encorajado a relatar fatos que dificilmente chegariam aos nos-
sos gabinetes. Como exemplo, cita-se o que ocorreu no Sol e Mar (2009/2010), 
quando foi denunciada a exploração política e o controle social exercidos por 
alguns grupos em relação ao abastecimento de água na região, serviço esse 
feito por particulares, à revelia do poder público. Já naquela época a água dos 
poços estava contaminada pelas fossas sépticas e a direção do antigo Hospital 
Adelson Sousa Lopes, na Vila Luizão, atual UPA-Vila Luizão, informou que havia 
uma grande incidência de doenças cuja sintomatologia estava correlacionada 
ao uso de água contaminada, sobretudo nas especialidades médicas de gastro-
enterologia e de pediatria. Todas as informações colhidas em um procedimento 
administrativo específico foram repassadas para a 1ª Promotoria de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural. 

A citada Promotoria Especializada ingressou com a Ação Civil Pública nº 
35955-90.2010.8.10.0001, julgada em 16.10.16 na Vara de Interesses Difusos, 
na qual foram condenados o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, a promover a regulariza-
ção urbanística dos bairros Sol e Mar, Divinéia, Vila Luizão, Vila Litorânea e Brisa 
Mar, em três anos; a CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Mara-
nhão); e o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, a promoverem a regularização sanitária dos 
citados bairros, implantando rede pública de abastecimento de águas e de co-
leta de esgoto, também em três anos; e o ESTADO DO MARANHÃO, a encerrar 
os serviços explorados por particulares na utilização de poços artesianos, após 
a regularização sanitária. A CAEMA e o MUNICÍPIO entraram com recursos de 
Apelação junto ao TJ/MA, os quais tiveram provimento negado no final de 2020. 
A CAEMA entrou então com Embargos de Declaração, que ainda não tinham 
sido julgados no início de setembro/2021.
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4 CONCLUSÃO

Após vários anos prestando serviços junto à população de nossa Capital, 
constata-se que a Promotoria Itinerante continua sendo um projeto inovador, 
pelo qual o Ministério Público do Maranhão vai até as comunidades mais carentes 
para trabalhar, junto com as lideranças locais, pela efetivação de políticas públi-
cas e pela garantia de acesso à Justiça, trabalho este de grande alcance social e 
reconhecida importância pelas entidades comunitárias e pelos órgãos públicos e 
privados parceiros, bem como pelo Conselho Nacional do Ministério Público atra-
vés da citada premiação.

Registre-se ainda que no relatório final da inspeção da Corregedoria Na-
cional no MPMA (dez./2014) constou como sendo “importante a aquisição dos 
veículos pleiteados pelos promotores, imprescindível para a boa execução dos 
trabalhos desenvolvidos pelas promotorias itinerantes” (BRASIL, 2014b, p. 200-
201), reconhecendo assim a relevância do trabalho realizado. Na época, duas 
Promotorias alternavam o atendimento em uma única unidade móvel e tramita-
va um projeto de aquisição de duas novas unidades, com adaptações mais ade-
quadas às necessidades do trabalho. 

Com a pandemia pelo coronavírus foram suspensos os atendimentos pre-
senciais em meados de março de 2020. A partir de então foi intensificada a 
interlocução com os gestores para que fossem realizados serviços nos bairros, 
principalmente nas regiões do São Cristóvão e da Cidade Olímpica, últimas co-
munidades atendidas. Ao final da administração municipal anterior, o então Se-
cretário de Governo, Pablo Rebouças, destacou como relevante a atuação da 
Promotoria Itinerante para a realização de melhorias pela Prefeitura nos diver-
sos bairros de São Luís12, inclusive através dos relatórios de atividades e das au-
diências públicas com as comunidades (OE Nº 280/2020, de 26/10/2020).

12 Destacou obras nos bairros Ilhinha; Santo Antônio/João Alberto; Anjo da Guarda; Vila 
Embratel/Sá Viana; São Bernardo; Vila Luizão/Divinéia; Cidade Olímpica/Janaina/Geniparana; 
Parque dos Nobres/Pindorama/Bom Jesus; Santa Cruz; Liberdade; Cohatrac; e São Cristóvão/
Baixão.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objeti-
vo analisar o papel do Estado e da socieda-
de na proteção de Direitos de crianças ou 
adolescentes, através de politicas públicas. 
Neste sentido, verificou os esforços dos 
poderes públicos, Legislativo, Executivo e 
Judiciário, em assegurar o direito à convi-
vência, bem como os desafios enfrenta-
dos para a efetivação deste direito, visan-
do coibir atos que visem impedir ou excluir 
seu exercício, tais como atos de alienação 
parental. Para tanto analisou os requisitos 
e as finalidades para criar e implantar po-
liticas públicas, elencou os principais ins-
trumentos de proteção infantil e destacou 
algumas questões que podem se revelar 
como desafiadoras para a efetivação deste 
direito. A importância da pesquisa revela-
-se no compromisso, internacional e cons-
titucional, de assegurar com máxima prio-
ridade os direitos inerentes à toda criança e 
adolescente, neste caso, o direito de man-
ter contato com ambos os pais.

Palavras chave: alienação parental; 
políticas públicas; principio da proteção in-
tegral.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the role 
of the State and society in protecting the 
rights of children or adolescents, through 
public policies. In this sense, it will verify 
the efforts of the public powers, Legisla-
tive, Executive and Judiciary, to ensure the 
right to coexistence, as well as the challen-
ges faced to access this right, mainly focu-
sed on curbing acts that prevent or exclude 
it, such as those of parental alienation. The 
requirements and purposes for creating 
and implementing public policies will be 
analyzed by highlighting the main tools for 
child protection as well as issues that may 
prove to be challenging for the exercise of 
this right. The importance of the research 
is based on the international and consti-
tutional commitment to ensure the rights 
inherent to every child and adolescent with 
the highest priority. In this case, the right 
to maintain contact with both parents.

Keywords: parental alienation; public 
policies; principle of full protection.
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1 INTRODUÇÃO

A principal ideia do trabalho partiu da possibilidade de implementar politicas 
públicas voltadas ao direito à convivência familiar, especialmente diante de casos 
ou práticas de alienação parental. Para tanto buscou-se os requisitos comuns ou 
mínimos para a criação de politicas públicas e se poderiam ser aplicados em ques-
tões envolvendo atos de alienação parental. Partiu-se da perspectiva de que o Bra-
sil como signatário de tratados internacionais precisa, por todos os meios legais e 
através medidas de toda natureza, promover e assegurar os direitos infantis.

Neste sentido, três questões aparecem de forma transversal na pesquisa: (i) 
atos de alienação parental poderiam ser objeto de politicas públicas?; (ii) se o Es-
tado brasileiro, na perspectiva de proteção integral as crianças, possui a obrigação 
de empreender esforços com objetivo de efetivar os direitos nacionais e interna-
cionalmente assumidos, evitando condenações em Tribunais internacionais?; e (iii) 
quais os desafios para assegurar, com absoluta prioridade, o direito à convivência 
familiar?

Desta forma, três hipóteses foram construídas: (i) atos de alienação parental 
são condutas humanas que violam, tanto a dignidade quanto o exercício do direito 
à convivência familiar de crianças e adolescentes, logo, em razão da sua especial 
condição de pessoa em desenvolvimento, se encaixaria nos requisitos para a cria-
ção e implementação de políticas públicas; (ii) a Convenção dos direitos da criança 
estabelece que, os Estados membros deverão assegurar por meios legais e outras 
medidas, os direitos infantis; e (iii) atos de alienação parental visam afastar o ge-
nitor não coabitante da vida da criança, logo, alguns genitores encontram-se utili-
zando via argumentos, narrativas de cuidado, com a finalidade de obstar ou limitar 
o direito de estar em contato com o outro parente.

A pesquisa desenvolveu-se em três momentos: (i) requisitos e finalidades das 
politicas públicas e a proteção dos direitos da criança; (ii) os compromissos bra-
sileiros assumidos no plano internacional e nacional de proteção aos direitos da 
criança; e (iii) os principais desafios para a efetivação do direito à convivência fami-
liar em casos de alienação parental.  
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o trabalho se justifica na ideia de que, quanto maior for a rede de proteção, 
mais cuidados a criança receberá, diminuindo espaços para arbítrios e maus tratos. 
Assim, o desenvolvimento do trabalho visou analisar o múnus público, atribuído 
constitucionalmente ao Estado e a sociedade, sobretudo, diante do impacto social 
que a ausência de politicas públicas voltadas para o combate de atos de alienação 
parental podem provocar na concretização do Direito à convivência familiar e no 
princípio da proteção integral de crianças e adolescentes.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS: requisitos e finalidades voltados à proteção dos di-
reitos da criança

Para a construção deste capítulo, considerou-se três perspectivas, a socioló-
gica, a jurídica e a ciência política. Neste sentido, valeu-se dos conceitos de política 
pública para identificar quais os requisitos para sua criação e implementação. Desta 
forma verificou-se qual o elemento ou elementos capazes de suscitar o interesse 
do poder público na formação de agenda para criação de políticas públicas. Perce-
beu-se que a tarefa de conceituar politica pública não era fácil, pois vários campos 
científicos se ativeram ao trabalho e cada um ofertou seus olhares e expertises ao 
tema. 

No campo da ciência política percebeu-se que, a origem dos conceitos de 
politicas públicas, teriam nascido no “universo de preocupações da teoria politica” 
(BUCCI, 1997), por esta razão considerado como um ramo das ciências políticas 
(SOUZA, 2006), logo servindo de condão para nortear ações do Poder Público, bem 
como utilizada para “responder as demandas, principalmente dos setores margina-
lizados da sociedade, considerados como vulneráveis” (TEIXEIRA, 2002).

Na perspectiva sociológica, o conceito de politica pública nasce do pressu-
posto que a sociedade, o interesse público e o Estado estariam umbilicalmente 
envolvidos numa tentativa de solução dos problemas. Sendo assim, “grupos identi-
tários e processos de reconhecimento que se referem aos beneficiários de políticas 
e aqueles que as demandam; tem também tratado dos atores societais e estatais 
que agem na formulação e implementação de políticas” (CORTES, 2012). 
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Enquanto que, para o campo jurídico, a temática de políticas públicas aparece 
como um exercício de encaixe. O primeiro seria o de identificar o ramo do Direi-
to encarregado de estudar estas questões. Neste quesito, alguns teóricos, com-
preenderam que, questões de politicas públicas estariam sendo desenvolvidas ”no 
âmbito da Teoria do Estado, do direito constitucional, do direito administrativo ou 
do direito financeiro” (BUCCI, 2006),  ou seja, em disciplinas voltadas ao estudo do 
Estado. 

Porém, na seara do Direito constitucional, o tema acabou por introduzir aos 
debates questões envolvendo Direitos Humanos, minorias, democracia participa-
tiva, inclusão social e outras. Assim, projetando um panorama mais voltado à efe-
tivação e proteção de Direitos (BUCCI, 2001), conquistando o interesse de pesqui-
sadores jurídicos.

A ideia de corrigir desigualdades e assegurar Direitos proporcionou aos pes-
quisadores da área do Direito, com o conhecimento dos problemas jurídicos pas-
sados e atuais, o desempenho de um papel importante: diagnosticar violações de 
Direitos e contribuir com informações e dados o interesse público. 

Desta forma e valendo-se da técnica de mistura dos saberes, dos três campos 
acima, três palavras apareciam de forma recorrente nas conceituações do objeto, 
ensejando uma ideia de requisito para a criação de politicas públicas, são elas: (i) 
situação de vulnerabilidade1, (ii) concretização de Direitos humanos e (iii) partici-
pação colaborativa entre o social e o estatal. Percebe-se que politicas públicas se-
riam uma espécie de ferramenta direcionada a corrigir ou concretizar as promessas 
constitucionais e internacionais do Estado, bem como capaz de propiciar engaja-
mento social.

Neste sentido, partindo da ideia que questões de alienação parental colocam 
em risco à dignidade física e mental das crianças e que estas são consideradas 

1 A vulnerabilidade é a qualidade de vulnerável (que é susceptível de ser exposto a danos físicos 
ou morais devido à sua fragilidade). O conceito pode ser aplicado a uma pessoa ou a um grupo 
social conforme a sua capacidade de prevenir, de resistir e de contornar potenciais impactos. As 
pessoas vulneráveis são aquelas que, por diversas razões, não têm essa capacidade desenvolvida 
e que, por conseguinte, se encontram em situação de risco.” Disponível em: https://conceito.de/
vulnerabilidade. Acesso em: 20  jun. 2020.
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como pessoas em desenvolvimento, merecendo especial proteção do Estado, seria 
possível a criação e a implementação de uma politica pública voltada ao combate 
destes atos e visando efetivar o direito à convivência familiar dentro da perspectiva 
dos princípios do melhor interesse e da proteção integral. 

 Assim, o próximo passo verificou-se a possibilidade de criação e  implemen-
tação de políticas públicas e, em caso positivo, se estas poderiam ser consideradas 
como uma  “medidas de outras naturezas”, atribuídas aos Estados que ratificaram 
a Declaração dos Direitos da criança e do adolescente na efetivação do direito à 
convivência familiar. 

3 O COMPROMISSO BRASILEIRO: a Declaração de Direitos à criança e a efe-
tivação do direito à convivência familiar

Através do Decreto n. 99.710 de 1990, o Estado brasileiro ratificou a Declara-
ção dos Direitos da Criança que assevera que toda criança “precisa de proteção e 
cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada”. Atribuindo “as autoridades 
locais e os Governos nacionais”, além do reconhecimento interno destes direitos, a 
obrigação de adotar medidas: (i) de natureza legislativas e (ii) de outra natureza, e 
em ambas visando assegurar a máxima proteção aos direitos infanto-juvenis. Me-
didas voltadas para crianças e adolescentes, em razão “de sua imaturidade física e 
mental”, devem ser criadas e implantadas “antes e depois do nascimento” (BRASIL, 
1990), em decorrência da condição de fragilidade de uma criança em relação ao 
adulto.

O documento baseia-se em dez princípios, dentre eles, o principio da proteção 
integral. O qual assenta-se em três pilares, (i) crianças e adolescentes são sujeitos 
de direito, logo titulares dos direitos fundamentais à eles direcionados; (ii) que es-
tes direitos devem ser assegurados com absoluta prioridade, levando em conside-
ração a medida que atenda ao melhor interesse da criança e (iii) respeitando sua 
especial condição de pessoa em desenvolvimento, ou seja, que precisará, até certa 
idade, dos cuidados e atenção de terceiros, logo devendo estes respeitar seus limi-
tes e condições. Sendo assim, a análise dos compromissos assumidos pelos países 
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membros através dos tratados e convenções, em direitos da criança, deverão res-
paldar-se nos pilares acima destacados. 

Os compromissos também foram incorporados no documento constitucional 
brasileiro, ou seja, o constituinte brasileiro, adicionou ao texto legal o artigo 227 
(BRASIL, 1988), reconhecendo a importância do papel na proteção aos direitos 
infantis e arrolou, tanto à família, quanto à sociedade e o próprio Estado, no dever 
de assegurar com absoluta prioridade uma gama de Direitos às crianças, levando 
em consideração sua formação física e psicológica enquanto individuo menor de 
idade. Neste mesmo dispositivo assegurou o Direito à convivência familiar como 
um importante direito voltado a formação psicológica e social, atendendo aos in-
teresses da criança e o princípio da máxima proteção.

Os direitos infantis devem ser aplicados, como critério de validação, segundo 
a doutrina da proteção integral. Reconhecer a importância da convivência familiar 
para o desenvolvimento e construção física e psicológica de uma criança é primor-
dial para coloca-la à salvo de toda forma de negligência, arbítrio ou omissão.

Deve-se dizer que, o principio da proteção integral e do direito à convivência 
familiar foram adicionados ou regulamentados em diversos textos normativos, tais 
como, a Lei 8.069 (BRASIL, 1990); a Lei 12.010 (BRASIL, 2009); Lei 12.318 (BRASIL, 
2010); Lei 12.962 (BRASIL, 2014); Lei 13.431 (BRASIL, 2017); entre outras. Perce-
beu-se que, o legislativo brasileiro, debruçou-se sobre o tema e tentou construir 
uma sistemática de procedimentos visando resguardar o direito de convivência fa-
miliar. Inclusive, nesta perspectiva, regulamentou comportamentos que tenham o 
escopo de obstar ou impedir o exercício deste Direito, identificando-os como atos 
de alienação parental.

Conforme acima descrito, os compromissos internacionais, para assegurar 
efetivação dos direitos infantis, prescindiria de duas medidas, uma legal e outra de 
qualquer natureza. Do ponto de vista legal, percebe-se que, a temática do direito à 
convivência familiar, encontra-se assegurado, tendo inclusive uma lei destinada ao 
combate de atos de alienação parental. Porém, o compromisso internacional não 
se encerra na atividade legislativa, prescindo do empenho de medidas de outras 
naturezas. 



ANO 1
N° 2

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos 
direitos humanos e da efetividade das políticas públicas40 Ministério Público

Estado do Maranhão
Corregedoria Geral

 Sendo assim, importante destacar o empenho do judiciário brasileiro que, nos 
últimos anos, também desprendeu esforços na perspectiva de assegurar o Direito 
à convivência e coibir condutas que violem seu exercício. Dentre eles destacam-se 
a “oficina pais e filhos”  e a “oficina da parentalidade”. A primeira, inspirada em pro-
jetos desenvolvidos nos Estados Unidos e Canadá, idealizada e instituída no Brasil 
pela Juíza Vanessa Aufiero da Rocha, titular da Comarca de São Vicente, São Paulo. A 
segunda, em razão do bom desempenho e aceitabilidade dos envolvidos, o Conselho 
Nacional de Justiça reconheceu, através da recomendação 50/2014 (CNJ, 2014), tal 
medida como politica institucional na resolução e prevenção de conflitos familiares.

Este reconhecimento possibilitou que outros tribunais de justiça começassem 
a desenvolver, de forma voluntária, “oficinas da parentalidade”, como uma politica 
pública, tendo o objetivo de estimular a mediação em casos de conflitos familiares. 
Destaca-se também que, em 2016, o Núcleo Permanente de Métodos Consensu-
ais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo (NUPEMEC, 2016), 
abraçou, através do Provimento 2.327/2016, a implantação, em todos os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do Estado de São Paulo, “oficinas de 
parentalidade”. Atendendo ao que se considera como medidas de outra natureza.

Percebe-se que, tanto o legislativo quanto o judiciário brasileiro empreende-
ram esforços visando assegurar o direito à convivência, reconhecendo a necessi-
dade de combater toda e qualquer forma de obstar ou impedir seu exercício. Po-
rém somados a estes, também  encontram-se as instituições, associações, grupos 
ou movimentos sociais  de proteção aos interesses das crianças e das famílias 
que corroboram ou incentivam tais medidas, de acordo com o papel constitucional 
atribuído à sociedade neste dever de proteção à infância. 

As entidades de proteção aos direitos das crianças, através do desenvolvimento 
de projetos, disseminação de informações e pressões sociais, conseguiram impul-
sionar ou participar das atividades legislativas, através de propostas de projetos de 
lei, como a lei da alienação parental, destacando-se o Instituto brasileiro de direito 
de família2 (IBDFAM) e organismos internacionais como a American Psychological 

2 O Instituto Brasileiro de Direito de Familia (IBDFAM), é uma instituição jurídica não governamental 
com objetivo de desenvolver e divulgar conhecimento sobre o Direito das famílias. Disponível 
em: https://ibdfam.org.br/conheca-o-ibdfam. Acesso em: 11 set. 2021
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Association3 e a Association J’aime mês deux parentes4. Estas instituições, atra-
vés do lobby junto à Organização Mundial de Saúde (OMS)5, conseguiram incluir 
na “classificação internacional de doenças (CID-11), questões que relacionam-se a 
atos de alienação parental, tais como crianças com problemas de relacionamento 
com o parente cuidador. Esta classificação entrará em vigor a partir de 2022. 

Através das informações acima, percebe-se que uma extensa atividade de mo-
vimentos, projetos e legislações visando assegurar o Direito à convivência familiar 
e combater ameaças ou obstáculos ao seu desempenho. Por outro lado, identifi-
cou-se uma atividade inexistente ou avessa ao combate da alienação parental nas 
ações do executivo. 

No que concerne ao poder Executivo brasileiro, na atribuição constitucional 
de assegurar, com absoluta prioridade os Direitos das crianças e adolescentes, ve-
rificou-se que este encontra-se omisso, pois não basta sancionar os projetos de 
Lei, pois existem mecanismos de sobrepor o veto e a referida Lei entrar em vigor. 
Logo, o papel que se espera do executivo de uma país precisa ser mais proativo, 
assumir o protagonismo das ações. O papel de participante ou colaborador não é 
o esperado daquele que, se responsabilizou, nacionalmente e internacionalmente, 
pelo cumprimento destas obrigações. Neste sentido observou-se a construção de 
narrativas visando demonizar a Lei de combate à atos de alienação parental, re-
vestidos da equivocada interpretação do princípio da proteção integral, revelando 
a necessidade, de um estudo mais detalhado sobre a Lei de combate a alienação 
parental e o principio da proteção integral.

3 A American Psychological Association (APA) é uma organização cientifica e profissional que 
representa pesquisadores, educadores, médicos, consultores e estudantes relacionados com a 
psicologia. Disponível em: https://www.apa.org/. Acesso em: 11 set. 2021.

4 A Association J’aime mês deux parentes  (AJ2P), é uma associação de pais que tem o compromisso 
de defender os direitos dos filhos e das famílias. Disponível em: http://jm2p.e-monsite.com/. 
Acesso em: 11 set. 2021.

5 O CID-11  não faz menção ao termo alienação parental, e nem deveria fazê-lo, pois alienação não 
é uma doença, mas o resultado de atos alienatórios podem afetar o emocional e o psicológico 
de uma criança e comprometer a forma como ele se relacionará socialmente.
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Destaca-se que, em 2019, o Executivo brasileiro, encampou uma campanha 
de revogação da Lei 12.318 de 2010. O principal argumento relaciona-se à ideia de 
que a referida lei favorece crimes de pedofilia6, extraído do relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou maus tratos de crianças e adolescentes. 
Neste documento, os integrantes admitiram não haver apurado os relatos recebi-
dos, mas que constataram a possibilidade de sua existência, bem como reconhe-
ceram haver uma ausência de politicas públicas, em diversos segmentos, visando 
crianças e adolescentes. (BRASIL, 2017)

Assim, em 2018 e 2019, dois projetos de Leis foram elaborados tendo como 
objeto revogar a Lei de combate à alienação parental. Ambos em fase inicial, aguar-
dando relator, tramitam concomitantemente no Senado Federal e outro na Câma-
ra Federal. Tanto o Projeto de Lei 498/18 (BRASIL, 2018) quanto o Projeto de Lei 
6.371/19 (BRASIL, 2019)  basearam seus argumentos no relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito dos maus tratos à crianças e adolescentes.

Importante destacar que, o IBDFAM emitiu uma nota técnica em defesa da 
manutenção e aperfeiçoamento da lei da alienação parental. Reconhecendo que, 
revisarem ou modificarem os dispositivos legais seria apropriado, porém revoga-la 
incorreria em grave risco aos direitos da criança e dos adolescentes. 

Dito isto, alerta-se sobre a possibilidade do Executivo brasileiro ser encami-
nhado ao Tribunal Internacional de Direitos Humanos e, diante de sua coadjuvante 
participação no papel de proteção aos direitos da criança, responder por omissão, 
no que se refere, ao papel de assegurar com absoluta prioridade e adotar medidas 
de outras naturezas. 

Porém, além do risco de revogação da lei de alienação parental, identificou-se 
algumas questões que podem representar desafios, tanto para o Estado, quan-
to para a família, quanto para a sociedade, na perspectiva de assegurar com com 
absoluta prioridade os Direitos de crianças e adolescentes e cumprir os compro-

6 Pedofilia é crime, logo questões desta natureza são analisadas nas varas criminais e regras 
criminais. A consequência de atos de violência sexual alegada nas varas de família é a suspensão 
do direito-dever de convivência familiar ou adoção de visitas vigiadas. Importante destacar que, 
segundo Brockhausen 70% das denúncias são falsas.
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missos internacionais e nacionais de proteção integral de toda forma de violência, 
risco ou abuso.

4 OS DESAFIOS DO ESTADO, DA FAMÍLIA E DA SOCIEDADE FRENTE AO 
COMPROMISSO ASSUMIDO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

Colocar os interesses das crianças e adolescentes em primeiro plano parece 
fácil, mas a prática revela que, em muitos casos, no meio dos argumentos, en-
contram-se discursos protetivos utilizados com objetivo de obstar exercícios de 
Direitos, em especial nas varas de família. Dentre os argumentos encontram-se 
alegações de crimes de natureza violenta, como estupro ou agressões físicas ou 
psicológicas contra crianças praticados por seus cuidadores.

Alegações desta natureza, em processos das varas de família, envolvendo 
crianças, de acordo com o princípio da máxima proteção, impõe o afastamento do 
agressor e assegurar a segurança da criança, porém dois problemas se destacam: 
(i) seriam da competência das varas de família decidir questões de natureza crimi-
nal sem processo penal instaurado ou decisão judicial de natureza criminal arbitra-
da? Se sim, estas decisões dos juízes da família violariam o principio da presunção 
de inocência do acusado? e (ii) Como as varas de família apurariam alegações de 
violência e separariam dos casos de alegações falsas?. São questões que, nos dias 
atuais, merecem reflexão e aparecem como desafios para a efetivação do direito à 
convivência familiar e o principio da proteção integral.

Nesta mesma linha se revela imperioso distinguir atos alienatórios de atos de 
proteção e cuidado, pois, em grande parte dos litígios da seara familiar, os discursos 
de proteção ao bem estar físico e psicológico da criança e do adolescente, estão 
presentes, e muitas vezes servem para justificar limitações ou exclusão de Direitos 
(MONTEZUMA, 2017). O uso destes discursos, de forma desarrazoada, ocasiona 
graves problemas. Fora que acaba por protelar o exercício de Direitos, tais como a 
convivência familiar.
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Nas varas de família, o procedimento padrão, diante de alegações de crimes 
ou condutas violentas contra a criança, ocasiona a suspensão do contato familiar 
do agressor com a criança. Medida plenamente justificável, mas que merece aten-
ção em razão da confusão que pode ocorrer entre o uso de argumentos protetivos, 
tendo como pano de fundo a ideia de proteção integral da criança ou adolescente, 
e narrativas que visam impedir ou obstar o gozo dos direitos infantis, e assim, ao 
validar tais argumentos, acabar chancelando formas de impedir ou excluir o exer-
cício de Direitos, tais como o direito à convivência familiar.

Logo, não se deve confundir o principio da proteção integral com a utilização 
de argumentos protetivos. O primeiro assegura que os Direitos de uma criança ou 
adolescente tenha prioridade de interpretação e aplicação, inclusive em detrimen-
to dos terceiros envolvidos. Enquanto o segundo é o desempenho do exercício do 
múnus público, de assistir, de criar e de educar, atribuído aos membros da família. 

Destaca-se que, o múnus público impõe aos parentes o dever de proteger a 
criança e coloca-la a salvo de toda forma de agressão, abuso ou violência, momen-
to que os argumentos protetivos acontecem, porém é necessário balizar se, nestes 
discursos os interesses da criança estariam sendo priorizados em detrimento dos 
interesses de seus representantes. Sendo assim, o interesse da criança apresenta-
-se como um limite a atuação parental, configurando, caso comprove-se atuação 
contrária aos interesses infantis, como abuso ou negligência da função parental.

A função pública de assistir atribuída à família engloba, inclusive, o papel de 
representante dos interesses da criança ou adolescente. Cabendo aos parentes, 
em situações que prescindem de maturidade cronológica e mental, tais como um 
litigio processual, assumir, em nome dos filhos menores de idade, o papel de falar 
em nome deles. Neste quesito, o primeiro desafio aparece como uma dúvida. Em 
processo de divórcio ou de regulamentação de visitas envolvendo o Direito à con-
vivência familiar, seriam os parentes aptos a representar os interesses dos filhos? 
Afinal, em qualquer ação litigiosa, os interesses das partes, em regra, ao estarem 
contrapostos suscita que cada um argumente no sentido de proteger ou assegurar 
seus próprios interesses. Nesta situação, como garantir que, os parentes envol-
vidos diretamente no conflito, estariam, no papel de representantes do interesse 
dos filhos, abrindo mão de seus próprios interesses e cumprindo o dever de asse-
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gurar ao filho, enquanto menor, a efetivação de seus Direitos, em especial o Direito 
à convivência familiar?

Outra questão que aparece como um desafio é a separação das jurisdições 
de família e da infância e juventude. A primeira possui competência para apurar 
questões que envolvem crianças ou adolescentes no seio familiar, tais como guar-
da, visita, pensão alimentícia, entre outros, temas do Direito de família. A segunda 
seria competente para apurar questões que envolvem crianças ou adolescentes 
em situação de abandono ou perigo, tais como adoção, atos infracionais, proteção 
de direitos (BRASIL, 1990). Ou seja, compreendeu-se que, quando uma criança ou 
adolescente encontra-se inserido numa entidade familiar os assuntos são tratados 
pelas varas de família, mas se estão, de alguma forma, em situações abandono ou 
perigo, seus casos são enviados para as varas da infância e juventude. 

Esta divisão parece pautada no contexto social da criança e não favorece o en-
tendimento que crianças e adolescentes, inseridos ou não, num contexto familiar, 
devem ser protegidos pelo Estado de igual forma. A ideia de separar as temáticas 
entre varas de família e varas da infância e adolescência, acaba desvirtuando o foco, 
ou seja, a proteção integral à criança e o adolescente. Nesta perspectiva, acredita-
-se que, questões envolvendo crianças e adolescentes deveriam ser tratados por 
profissionais com especializações e experiência em questões infanto-juvenil, logo 
as varas especializadas seriam, em tese, mais capacitadas para proteger e assegu-
rar os interesses das crianças e adolescentes envolvidos.

Nesta perspectiva, crianças e adolescentes, com ou sem família, continuam 
sendo pessoas humanas em desenvolvimento, necessitando de especial proteção. 
Sendo assim, é necessário compreender que, mesmo em contexto familiar, crian-
ças e adolescentes correm riscos de restrição e privação de Direitos. Cabendo ao 
Estado e a sociedade protegê-los, inclusive de seus próprios pais. Além do que, em 
tese, a competência de atribuição de litígios dual, poderá ocasionar uma distorção 
do que verdadeiramente estaria em prioridade, ou os Direitos da criança ou os Di-
reitos da família.

Nos procedimentos judiciais, quando questões de violência (abusos sexuais, fí-
sicos ou psicológicos) ou abusos do exercício de direitos (alegações falsas ou atos 
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alienadores) aparecem, seria prudente que os agentes públicos envolvidos, emitissem 
uma espécie de alerta7. Especialmente que, a constatação de alegações falsas ou atos 
alienadores, constituem condutas contrárias ao interesse da criança, merecendo atu-
ação com fins protetivos para evitar maiores danos aos interesses dos infantes.

Neste tema destaca-se a figura do promotor de justiça que, em matéria de 
direitos de família, em situações envolvendo menores de idade, cuja presença e 
participação é obrigatória em todos os atos processuais, assim como em questões 
que visem a proteção dos direitos da infância e adolescência, desempenham um 
papel fundamental no sistema protetivo. 

Acredita-se que, os agentes ministeriais, em razão do dialogo institucional, 
dos mecanismos de acesso e da possibilidade de acompanhamento dos processos 
(eletrônicos e físicos), teriam maior facilidade de perseguir os processos que tran-
sitam em varas distintas, tais como nas varas de família, da infância e na criminal, 
assegurando a proteção dentro da perspectiva do princípio da proteção integral. 

Conforme visto, estes são alguns possíveis obstáculos para a efetivação dos 
direitos infantis. Neste sentido, seria importante repensar os procedimentos, em 
especial a função dos membros do Ministério Público em questões de família en-
volvendo menores. Devendo estes, em razão da função de fiscal da lei, verificar se 
os interesses da criança estariam sendo respeitados ou não. Imperioso analisar, 
nestes casos de família, se a representatividade dos parentes estariam ou não com-
prometida quando ambos estiverem diretamente implicados no litigio, e identificar 
quando um argumento protetivo poderia sinalizar atos alienadores ou práticas de 
condutas criminosas. 

É de extrema importância traçar os limites. Os direitos infantis deve ser a base 
para o sopesamento das condutas parentais. No balaço dos interesses, os direitos 
das crianças merecem maior atenção, em razão de sua especial condição. Motivo 
que, por si só, justificaria a atuação protetiva dos agentes públicos. Especialmen-
te que, violência sexual com crianças é, além de crime, um caso de saúde pública, 

7 Os profissionais envolvidos, juízes, membros do ministérios público, profissionais técnicos da 
justiça ou advogados, sinalizarem os processos que discursos de violência ou ameaça de direitos 
aparecem, visando promover uma tramitação, tanto institucional quanto prioritária, do processo. 
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assim como atos alienadores. Ambas questões ocasionam consequências sociais, 
afetivas e psicológicas para a criança, logo merecendo mais rigor técnico na apu-
ração dos fatos. 

É óbvio que, quando se estiver diante de situações que coloquem em risco o 
bem estar físico e psicológico de crianças e adolescentes, todas as medidas prote-
tivas devem ser tomadas, porém, ao fazê-lo não se pode violar outros direitos sem 
razoável justificativa. A devida cautela, o embasamento por meios legais de provas, 
além de ofertar lisura ao procedimento, evita problemas futuros, tais como a res-
ponsabilização por danos morais e criminais, ou subsunção nas condutas previstas 
no código penal como calúnia e difamação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dito, o direito à convivência família enfrenta vários desafios para 
sua efetivação, dentre eles os atos de alienação parental. Neste quesito, além das 
medidas legais do poder Legislativo federal e das medidas administrativas, através 
de projetos e politicas públicas, do poder Judiciário, inclusive através de medidas 
do Conselho Nacional de Justiça, observou-se uma ausência de ações por parte do 
poder Executivo federal, em especial na possibilidade de promover politicas públi-
cas nacionais.

A responsabilidade do Estado não pode ser encarada somente no desempe-
nho legislativo, é preciso uma junção de suas forças públicas, ou seja, dos três po-
deres. Sendo assim, os três poderes públicos, nas três esferas federativas, devem 
criar meios para combater praticas de alienação parental e proteger os interesses 
de crianças e adolescentes em disputas judiciais, logo, a ausência de um deles im-
plicará em omissão de esforços nesta empreitada. 

Alerta-se que, a construção de políticas públicas envolvendo crianças e ado-
lescentes deve dar prioridade ao modelo preventivo, ou seja, criar métodos ou prá-
ticas que visam proteger a integridade e a dignidade da criança ou adolescente, 
nos primeiros sinais de disputas judiciais de seus pais. Apresentando-se como uma 
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forma estratégica, com objetivo de minorar os impactos e danos na vida e constru-
ção de identidade, afetos e vínculos de uma criança e adolescente. O judiciário é a 
resposta aos conflitos, logo, quando os esforços anteriores não surtiram os efeitos 
adequados, cabendo a este pacificar o litigio e colocar os interesses da criança a 
salvo. 

Outro ponto de reflexão é a separação da competência entre as varas de fa-
mília e as da infância e juventude. Questões envolvendo crianças e adolescentes, 
inseridas num contexto familiar ou não, deveriam ser tratadas por profissionais 
alinhados aos documentos nacionais e internacionais de proteção aos Direitos, 
pois a competência do juízo pautada na condição social da criança, não parece 
mais adequada, haja vista que, uma criança, num contexto familiar ou não, é uma 
criança, logo detentora de Direitos e estes devem estar assegurados com máxima 
prioridade. 

Logo, a especialização dos membros do Judiciário, tais como juízes, promoto-
res e a equipe técnica, com foco nos interesses das crianças e adolescentes, estaria 
em consonância com a ideia de máxima proteção e garantia protetiva prevista nos 
documentos nacionais e internacionais. Afinal, é neste cenário que, em tese, os 
conflitos se desenrolam e mecanismos como oficinas, mediação, métodos Cohen, 
entre outros podem ser utilizados. 

Diante do exposto percebe-se a necessidade de mais trabalhos e pesquisas 
visando os temas acima abordados e costurados, bem como debruçar-se de forma 
objetiva sobre os discursos protetivos e as falsas alegações de estupro. E, somente 
assim, fechar todas as lacunas acima apresentadas. Neste momento, o trabalho 
desenvolveu-se na busca de compreensão destes campos, identificação das temá-
ticas e consequências jurídicas. Revelando-se como uma pesquisa mais reflexiva e 
propositiva que afirmativa. Desta forma, será importante a colaboração e análise 
de outros pesquisadores, bem como, através destas reflexões, numa tentativa fu-
tura, exista a necessidade de analisar o impacto que atos de alienação parental e 
falsas denúncias de abuso sexual promovem no exercício do Direito à convivência 
familiar e o papel do Estado brasileiro e da sociedade para mitigar os efeitos destas 
condutas e suas ocorrências. 
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Néa Bello Ingressou na Carreira do Ministério Pú-
blico do Estado do Maranhão após aprovação em con-
curso público, no ano de 1965, assumindo a titularidade 
da Promotoria de Justiça da Comarca de Vitória do Me-
arim. Naquele mesmo ano, foram criados por lei os car-
gos de membros do Ministério Público para o exercício 
exclusivo perante a 2ª instância do Poder Judiciário, ou 
seja, os cargos de Procurador de Justiça, sendo ela uma 
das nomeadas para o exercício da função. Assim, exer-
ceu o cargo de Procuradora de Justiça entre os anos de 
1965 e 2007, quando então adveio a sua aposentadoria. 
Durante esse tempo, exerceu os cargos de Corregedora 
Geral do Ministério Público, e também de Procuradora 
Geral de Justiça, de forma interina, entre os anos de 
1987 e 1989, sendo a primeira mulher a exercer o cargo 
de chefia do Ministério Público do Estado do Maranhão, 
antes da Constituição de 1988. Também exerceu o car-
go de Procuradora Geral Adjunta, na gestão do então 
Procurador Geral de Justiça Jamil de Miranda Gedeon 
Neto, e também exerceu o cargo de Subprocuradora Ge-
ral de Justiça para Assuntos Administrativos, na gestão 
do então Procurador Geral de Justiça Raimundo Nonato 
de Carvalho Filho. Além disso, durante todo esse tem-
po, por várias vezes também exerceu interinamente os 
cargos de Procuradora Geral de Justiça e de Corregedo-
ra Geral do Ministério Público, na qualidade de Decana 
do Colégio de Procuradores de Justiça, quando ocorria 
a eventual vacância temporária daqueles cargos. Entre 
os anos de 2006 e 2007, a convite do Governador José 
Reinaldo Tavares, exerceu no Poder Executivo estadual 
o cargo de Corregedora Geral do Estado do Maranhão. 
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Principais Ações desenvolvidos

Durante sua trajetória no Ministério Pú-
blico, muitas foram as ações desenvolvidas no 
sentido da efetivação do objetivo primordial de 
nossa Instituição, que é a defesa incansável da 
sociedade, sob todos os aspectos. Resumida-
mente, o grande projeto desenvolvido durante 
seus 42 anos de  carreira no Ministério Público 
foi a luta incessante pela garantia dos direitos 
fundamentais da sociedade. 

Atividades desempenhadas, e 
dificuldades encontradas

No decorrer das décadas como Procura-
dora de Justiça, observo que as dificuldades 
maiores enfrentadas pelo Ministério Público e 
seus membros se mantiveram semelhantes em 
sua essência, obviamente com as característi-
cas específicas de cada momento histórico. Em 
síntese, a maior dificuldade para o desempenho 
das funções de membro do Ministério Público 
sempre será a influência de autoridades diver-
sas que porventura estejam mal intencionadas, 
e que possuam poderes suficientes para enfra-
quecer o poder de ação da Instituição, especial-
mente através de tentativas de mudanças na 
legislação constitucional e infraconstitucional.

...
Mensagem de 

Néa Bello para os 
demais membros 

do Ministério 
Público do 
Maranhão

Que permane-
çam com a coragem, 
a fé e o empenho na 
defesa dos direitos 
fundamentais da 
sociedade, indepen-
dentemente das di-
ficuldades surgidas 
em cada situação, 
seja quanto às rei-
teradas tentativas 
de enfraquecimen-
to do Ministério 
Público através de 
mudanças na legis-
lação, seja quanto 
a cada desafio es-
pecífico enfrentado 
por cada Membro 
no exercício de sua 
nobre missão cons-
titucional. 
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Visão do Ministério Público, nesse momento 
da sociedade brasileira, diante de tantos 

desafios e complexidades

Como todos sabem, a Constituição de 1988 deu 
ao Ministério Público brasileiro a configuração capaz de 
efetivar a defesa da sociedade com muito mais pleni-
tude, principalmente pela inclusão das garantias da au-
tonomia funcional e administrativa da Instituição, e da 
independência funcional e da inamovibilidade de seus 
Membros, além de outras inovações benéficas e fortale-
cedoras. É importante sempre relembrar que tais avan-
ços foram fruto de anos de lutas e enfrentamentos das 
gerações anteriores do Ministério Público. Desse modo, 
no atual contexto histórico, não tenho dúvidas de que o 
maior desafio do Ministério Público é empreender todas 
as ações tendentes a impedir que haja qualquer retro-
cesso sobre todos aqueles aqueles avanços adquiridos 
em 1988. Com efeito, os exemplos mais emblemáticos 
de tentativas de enfraquecimento da Instituição foram a 
chamada PEC 37, no ano de 2013, felizmente rejeitada 
após o apoio maciço da população de todo o país, bem 
como a atual PEC 05, que agora tramita no Congresso 
Nacional, e que representa imensurável risco, não somen-
te para o Ministério Público, mas para toda a sociedade 
brasileira, já que a nossa Instituição foi eleita pela Cons-
tituição Federal como a maior defensora de seus direi-
tos fundamentais. Certamente, outras tentativas dessa 
espécie virão no futuro, sendo fundamental a vigilância 
constante do Ministério Público e de toda a sociedade, a 
fim de evitar a ocorrência de quaisquer retrocessos.
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PANORAMA ESTATÍSTICO

Ato regulamentar nº 03/2018 GPGJ - divisão por polo

Polo São Luís
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k) Atestado médico comprovando aptidão à atividade; 
l) Autorização dos responsáveis legais em caso de o estudante ser menor de 18 (dezoito) e maior de 16 (dezesseis) anos; 
m) Certidões de Antecedentes Criminais expedidas pela Justiça Federal, Estadual e Eleitoral, para fins de comprovação do gozo de 
boa conduta social e ausência de registro de antecedentes criminais. 
 
ANEXO I (EDITAL Nº /2021) 
COMARCA DE ROSÁRIO 

CLASSIF. LISTAGEM GERAL – COMARCA ROSÁRIO NOTA 
FINAL RESULTADO OPÇÃO 

4 EMANUEL VICTOR RIBEIRO SANTOS 88 Rosário 

8 IZABELA DE OLIVEIRA TRAJANO 86 Rosário 
 

assinado eletronicamente em 13/10/2021 às 09:55 hrs (*) 
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

Corregedoria Geral 
 

ATO REGULAMENTAR 
 
ATOREG-CGMP-12021 
 
Institui e regulamenta o Acordo de Não Persecução Disciplinar no âmbito da Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado 
do Maranhão em casos de infração disciplinar com imposição de sanção de advertência ou censura. Revoga o ATOREG-432021. 
A CORREGEDORA–GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício da atribuição conferida 
pelo art. 16, caput, e art. 16, inciso V, da Lei Complementar nº 013, de 31 de outubro de 1991, e suas alterações; 
CONSIDERANDO o princípio da solução pacífica dos conflitos, extraído da Constituição de 1988 a partir de seu preâmbulo e do 
art. 4°, VII; 
CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da Administração Pública indicam a necessidade de consagração de 
instrumentos, métodos e técnicas de gestão dos poderes públicos que materializem a tutela adequada; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, §2°, do Código de Processo Civil, que determina ao Estado a promoção da solução 
consensual dos conflitos, sempre que possível; 
CONSIDERANDO a consensualidade instituída na seara penal, pela transação penal e suspensão condicional do processo, através 
da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como pelo acordo de não persecução penal, através da Lei nº 13.964, de 24 de 
dezembro de 2019, sinalizando para a disponibilidade regrada da pretensão punitiva estatal na esfera mais grave de responsabilização; 
CONSIDERANDO a consensualidade instituída na seara da improbidade administrativa, pelo acordo de não persecução cível, através 
da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO enunciado V da Carta Rio Global Mediation de Acesso à Justiça e Fortalecimento da Cidadania, que o princípio 
da oportunidade regrada para o manejo da Ação Penal deve ser considerado como vetor do agir ministerial público sempre e quando 
o bem lesionado for disponível e os resultados forem mais representativos para a pacificação social; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, instituída pela Resolução 
CNMP nº 118, de 1º de dezembro de 2014, e a possibilidade e aplicação no âmbito interno como forma de disseminação da cultura 
de pacificação e estímulo às soluções consensuais; 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de eficiente gestão orçamentária, a qual abrange o custo operacional de comissões 
processantes para condução dos procedimentos disciplinares, no âmbito do Ministério Público; 
CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade de resolução consensual de conflitos disciplinares de reduzida lesividade através de 
Termo de Ajustamento de Conduta; 
R E S O L V E editar o seguinte Ato Regulamentar: 
DAS NORMAS GERAIS 
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, o Acordo de Não Persecução 
Disciplinar, que contemplará medidas alternativas às sanções disciplinares de advertência e de censura aos membros do Ministério 
Público do Estado do Maranhão interessados. 
§1º. O Acordo de Não Persecução Disciplinar poderá ser formalizado até final do prazo para oferecimento das razões finais pelo 
membro do Ministério Público interessado, no bojo do Processo Disciplinar, ou logo após a conclusão investigativa realizada por 

NORMAS DA CORREGEDORIA
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meio de Reclamação Disciplinar. 
§2º. Para os fins de subscrição do Acordo de Não Persecução Disciplinar é facultativa a presença de advogado do membro do 
Ministério Público interessado. 
Art. 2º. Para os fins deste Ato Regulamentar, considera–se membro do Ministério Público interessado aquele que tem a seu desfavor 
o processo disciplinar. 
Art. 3º. Por meio do Acordo de Não Persecução Disciplinar, o membro do Ministério Público interessado se compromete a regularizar 
sua conduta e a observar o regime jurídico vigente. 
Art. 4º. São requisitos para o cabimento do Acordo de Não Persecução Disciplinar:  
I– reconhecimento da prática lesiva pelo interessado com comprovada inexistência de má–fé por parte do membro do Ministério 
Público; 
II– histórico funcional indicativo da suficiência e da adequação da medida, em atenção à infração disciplinar em apuração; 
III– inexistência ou insignificância de prejuízo ao erário, de grave lesividade social ou manifestação de disponibilidade para sua 
reparação; 
IV– inexistência de processo disciplinar em desfavor do membro do Ministério Público interessado, para apuração de infração para 
a qual se comine sanção disciplinar superior à censura; 
V– inexistência de Acordo de Não Persecução Disciplinar cumprido nos últimos 02 (dois) anos em favor do membro do Ministério 
Público interessado; 
VI– inexistência de sanção disciplinar aplicada definitivamente, nos últimos 05 (cinco) anos em desfavor do membro do Ministério 
Público. 
§ 1º. Não existe direito subjetivo do membro do Ministério Público interessado à celebração do acordo de que trata o presente Ato 
Regulamentar. 
§ 2º. O eventual ressarcimento ou compromisso de ressarcimento do dano deve ser comunicado à Procuradoria-Geral de Justiça para 
desconto em folha de pagamento. 
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO DISCIPLINAR 
Art. 5°. A Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, de ofício ou mediante provocação do membro do 
Ministério Público interessado, poderá formalizar Acordo de Não Persecução Disciplinar, incidentalmente no curso de Processo 
Disciplinar ou logo após a conclusão investigativa da Reclamação / Representação Disciplinar, conforme o caso, quando a solução 
negociada for a mais indicada para o caso. 
Parágrafo único. A solução negociada da situação constitutiva de infração disciplinar será formalizada mediante termo próprio, 
observadas as seguintes diretrizes: 
I – recomposição da ordem jurídico–administrativa, inclusive com a reparação de danos e a recuperação dos custos administrativos 
do controle interno; 
II – sensibilização do membro do Ministério Público interessado para o eficiente desempenho de suas atribuições, inclusive 
mediante recomendações ou orientações; 
III – aperfeiçoamento do serviço público; 
IV – prevenção contra novas infrações administrativas; e 
V – promoção da cultura da moralidade e da eticidade no serviço público. 
Art. 6°. Proposto o Acordo de Não Persecução Disciplinar, firmado pelo (a) Corregedor(a)-Geral e pelo membro interessado, o termo 
deverá seguir para anuência do Procurador-Geral de Justiça para ter sua plena validade, órgão que detém o poder sancionatório 
disciplinar, nos termos da Lei Complementar nº 013/91, que pode ratificá–lo, propor novas condicionantes ou determinar o retorno 
dos autos ao órgão de origem para prosseguimento do respectivo procedimento disciplinar. 
Parágrafo único. Fica ressalvada a hipótese contida no art. 150, parágrafo único, da lei complementar orgânica estadual do Ministério 
Público, de remessa para anuência pelo senhor Procurador-Geral de Justiça, posto que a competencia para aplicação da penalidade 
de advertência é concorrente entre o(a) Corregedor(a)-Geral e o Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 7°. Do Acordo Não Persecução Disciplinar constará as cláusulas e condições necessárias ao seu cumprimento, bem como a 
assinatura do (a) Corregedor(a)–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão e do membro do Ministério Público interessado 
a quem se possa atribuir ou se atribua responsabilidade funcional por ato específico e concreto. 
§1º. A anuência referida no art. 6º, deste Ato Regulamentar, deverá constar dos autos do processo disciplinar, podendo figurar no 
próprio termo do Acordo de Não Persecução Disciplinar ou despacho a seguir em separado. 
§2°. A aceitação do acordo de que trata o presente Ato Regulamentar pelo membro do Ministério Público interessado não induz 
admissão de culpa. 
§3°. A Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão não está obrigada a formular proposta de Acordo de Não 
Persecução Disciplinar, mas quando propuser deverá levar em consideração a conduta funcional, as circunstâncias e consequências 
dos fatos e a suficiência da medida para prevenção dos desvios funcionais. 
§4°. Não serão estabelecidas condições que demandem dilação temporal superior ao prazo prescricional previsto para a respectiva 
infração disciplinar. 
§5º. É obrigatória a fixação das seguintes condições no prazo avençado no Acordo de Não Persecução Disciplinar: 
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I – Integral reparação do dano, se houver; 
II – Impedimento de afastamento para frequentar cursos ou seminários, nos moldes do art. 100, inciso X, da Lei Complementar nº 
013/91; 
III– Observância dos deveres funcionais previstos no art. 103, incisos IV, VI e XV da Lei Complementar Estadual nº 013/1991. 
§6º. As condições facultativas do acordo deverão guardar pertinência com o fato concreto que, em tese, configura infração disciplinar, 
ou com a situação pessoal do membro do Ministério Público interessado, e poderão estabelecer, cumulativa ou alternativamente, 
entre outras condições: 
I – Retratação, quando cabível; 
II – Obrigação de assunção, abstenção ou cessação de determinadas condutas, visando a prevenção de novas infrações disciplinares 
ou à regularização de serviços; 
III – Correção, em prazo certo e específico, da irregularidade apontada na investigação disciplinar;  
IV – Meta de desempenho da atividade-fim apresentada no termo; 
V– Frequência a cursos de formação ou aperfeiçoamento cuja temática guarde pertinência com a infração disciplinar em tese apurada; 
VI – Prestação de serviço no interesse da instituição: 
a) em plantões de finais de semana ou feriados, sem a respectiva compensação, o que será objeto de registro; 
b) em plenário do Tribunal do Júri ou outras audiências em cooperação, com renúncia à gratificação por cumulação, percepção 
de diária e de indenização de gastos com transporte, sem prejuízo de suas atribuições regulares; 
c) cooperação em Promotoria de Justiça com atraso de serviço, por prazo determinado, em feitos extrajudiciais e judiciais 
quantitativa e qualitativamente definidos. 
Art. 8º. O termo do Acordo de Não Persecução Disciplinar deverá conter cláusula de fixação da data inicial, na qual as condições e 
demais cláusulas passam a ser exigíveis, além do prazo de vigência. 
§ 1º. Durante a vigência do acordo, o processo disciplinar principal ficará suspenso, bem como o termo prescricional. 
§ 2º. Durante o período de suspensão, nenhum ato de instrução do processo disciplinar principal será praticado, ressalvada a 
antecipação de prova urgente, cuja irrepetibilidade possa gerar prejuízo irreparável. 
§ 3º. Da determinação mencionada no parágrafo anterior será intimado o membro do Ministério Público interessado com antecedência 
mínima de 3 (três) dias. 
Art. 9º. Prorroga–se automaticamente o período de provas fixado no Acordo de Não Persecução Disciplinar, em casos de licenças e 
de férias do membro do Ministério Público interessado. 
§1º. O período da prorrogação deverá ser idêntico ao das licenças e das férias. 
§2º. Caso verifique o atuar abusivo na fruição de férias ou licenças por parte do membro do Ministério Público interessado, que possa 
vir a frustrar as finalidades apontadas no parágrafo único do art. 5ª do presente Ato Regulamentar ou o cumprimento integral do 
Acordo de Não Persecução Disciplinar, o/a Corregedor(a)–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão poderá, facultada a 
oitiva prévia do interessado através de intimação pelo e-mail funcional ou aplicativo de telefone, em decisão motivada, revogar a 
avença e determinar o curso do processo disciplinar. 
Art. 10. A formalização e o transcurso do acompanhamento das cláusulas do Acordo de Não Persecução Disciplinar não impedem, 
por si só, a remoção ou promoção do membro do Ministério Público interessado. 
DA FISCALIZAÇÃO 
Art. 11. Compete à Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão o acompanhamento fiscalizatório das cláusulas 
fixadas no termo de Acordo de Não Persecução Disciplinar, inclusive nos casos do artigo 5º, deste Ato Regulamentar. 
Parágrafo único. Poderá a Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, para os fins do caput, requisitar 
informações aos demais órgãos administrativos e de execução do Ministério Público, aos órgãos e entidades de direito público, bem 
como às pessoas jurídicas de direito privado. 
Art. 12. O acompanhamento fiscalizatório das cláusulas fixadas no termo de Acordo de Não Persecução Disciplinar deverá ser feito 
em autos próprios, anexo ao processo disciplinar principal, que tramitará em sigilo funcional. 
Parágrafo único. Uma cópia do termo de Acordo de Não Persecução Disciplinar deverá constar nos autos de acompanhamento 
fiscalizatório das cláusulas. 
DO CUMPRIMENTO 
Art. 13. Encerrado o prazo previsto para as condições de trato sucessivo, os autos do procedimento anexo de fiscalização e 
acompanhamento (PAFA) serão conclusos ao/à Corregedor(a)–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão que, após 
verificado o cumprimento integral de todas as condições por certidão, decidirá pela extinção do procedimento. 
Parágrafo único. Considerar–se–á cumprido o Acordo de Não Persecução Disciplinar apenas a partir da decisão do(a) Corregedor(a)–
Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão. 
Art. 14. O processo disciplinar que originou o termo de acordo extinto pelo seu cumprimento deverá retomar o trâmite, com vista 
ao/à Corregedor(a)-Geral para decisão de extinção da punibilidade administrativa, devendo ser comunicada a Procuradoria-Geral de 
Justiça. 
DO DESCUMPRIMENTO 
Art. 15. Descumprida qualquer condição ou cláusula fixada no Acordo Não Persecução Disciplinar, cujo ônus seja do membro do 
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Ministério Público interessado, o/a Corregedor(a)–Geral, no procedimento anexo de acompanhamento, notificará o membro do 
Ministério Público interessado para apresentar justificação. 
§1º. O processo disciplinar permanecerá suspenso até decisão do(a) Corregedor(a)–Geral quanto à aceitação das razões e, se entender 
necessário, quanto à adequação do período de provas inicialmente fixado (art. 7º, §4º, deste Ato Regulamentar). 
§2º. Não aceitas as razões, o/a Corregedor(a)–Geral, motivadamente, assim decidirá no procedimento anexo de fiscalização (PAFA) 
e determinará o prosseguimento do processo disciplinar originário, que retomará seu curso regular. 
DAS FICHAS DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS 
Art. 16. O Acordo de Não Persecução Disciplinar deverá constar em espaço próprio na ficha de assentamentos funcionais do membro 
do Ministério Público, doravante denominado Relatório de Acordos de Não Persecução Disciplinar e deverá conter a referência ao  
processo disciplinar originário, à data da celebração, ao período de prova, à data do cumprimento e à data da extinção. 
DAS NORMAS FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 17. Aplicam–se as normas relativas ao Acordo de Não Persecução Disciplinar aos processos disciplinares em tramitação e aos 
abertos a partir da data de sua publicação. 
Art.18. Este Ato Regulamentar entra em vigor na data de sua publicação. 
Parágrafo Único. Revogam-se as disposições do ATOREG-432021, em contrário, preservando-se os atos administrativos realizados 
na sua vigência. 
São Luís (MA), 13 de outubro de 2021. 
 

assinado eletronicamente em 13/10/2021 às 11:16 hrs (*) 
THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO 

CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 

EXTRATOS 
 
EXTRATO DE 2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019. 
 
PROCESSO N° 4521/2019. OBJETO: Ajuste das condições pactuadas para a prestação, pelo BANCO, dos serviços de arrecadação 
dos convênios n° 118226 - FEMPE, vinculado ao FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, CNPJ 
08.772.136/0001-21 e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos 
serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas por meio do Pix, solução de pagamento instantâneo gerida Banco 
Central do Brasil (BC), conforme as justificativas e autorização que constam do Processo Administrativo nº 4521/2019. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, vinculando-se à Cláusula Sétima do Contrato nº 011/2019 e ao processo administrativo nº 
4521/2019. CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Representante Legal: EDUARDO JORGE HILUY 
NICOLAU. CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A. Representante Legal: GILBERTO PINTO FIGUEIREDO COSTA 
NETO. 
São Luís, 14 de outubro de 2021. 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PGJ. 

 
 
EXTRATO DE CONTRATO N° 43/2021 
 
PROCESSO N° 12489/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de Rede de Contingência 
para Comunicação de Dados em Rede Privada, com fornecimento de Infraestrutura (Acesso Físico, CPE’s dos Sites Remotos, CPE’s 
do Site Principal) e Gerência Proativa de Enlaces de Comunicação de Dados em Rede Privada, abrangendo todos os Pontos de 
Presença do Ministério Público do Maranhão – MPMA, na Ilha de São Luís, e ainda, conforme as especificações e detalhamentos 
fixados no Termo de Referência e Anexos, na proposta vencedora e na Ata de Registro de Preços nº 51/2021, oriunda do Pregão 
Eletrônico - SRP nº 31/2021, todos parte deste Instrumento, independente de transcrição. VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais). VIGÊNCIA: 14/10/2021 a 13/10/2022. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.40.13 Comunicação de Dados. NOTA 
DE EMPENHO: 2021NE002051 – datada de 06/10/2021. CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 
representada pelo Diretor-Geral, JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES. CONTRATADO: ARAÚJO E ALMEIDA SERVIÇOS LTDA. 
Representante Legal: FELIPE FERNANDO MEIRELES ARAÚJO DE ARAÚJO. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Federal nº 8.666/93, Resolução CNMP nº. 102/2013, Atos Regulamentares nº 11/2014, 05/2017 e 01/2020 – GPGJ, e vincula-se ao 
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