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MPMA e Ampem fazem ato público
Membros e servidores do Ministério Público do
Maranhão participaram ontem,13, de um ato público
de repúdio à Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 005/2021, que pode causar prejuízos à atuação
do MP brasileiro e ao sistema de Justiça como um
todo. A mobilização, em frente da sede das
Promotorias de Justiça da Capital, no Calhau, recebeu
o apoio de integrantes do Judiciário, Defensoria
Pública, Ministério Público Federal e representantes
da sociedade civil organizada.
A mobilização ocorreu em todo o país sob a
coordenação dos MPs estaduais e de entidades
nacionais, como Conselho Nacional de ProcuradoresGerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da
União (CNPG) e Associação Nacional dos Membros
do MP (Conamp). Na abertura, foi lido um manifesto
em que o CNPG e a Conamp se posicionam contra a
PEC 05/2021.
O promotor de justiça Gilberto Câmara, presidente
da Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem), chamou a atenção para o
retrocesso que a possível aprovação da PEC 05/2021
poderá trazer para a democracia brasileira.
"Irá afetar um dos pontos mais sensíveis para a
instituição que é a nossa autonomia e independência
funcional, que são a proteção contra perseguições
políticas e punições seletivas. Membros e instituições
fortes e independentes não são bem vistos por certos
tipos de políticos. Não à PEC 05/2021, não ao
desmonte do Ministério Público!", afirmou. Câmara
disse ainda que "o Ministério Público e a imprensa
são pilares da democracia e não podem sofrer
retrocessos em sua atuação"
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/10/14
/#primeiro-caderno/pagina/1

1

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qui, 14 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Manifestação do MP - ESTADO MAIOR
ESTADO MAIOR

Membros e servidores do Ministério Público do
Maranhão participaram, ontem, de um ato público de
repúdio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
005/2021.
O movimento, que é nacional, não quer modificações
na composição do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP).
Segundo os membros do MP, a PEC pode causar
prejuízos à atuação do MP brasileiro e ao sistema de
Justiça como um todo.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/10/14
/#primeiro-caderno/pagina/1
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Contra a PEC
O Ministério Público do Maranhão e a Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão juntaramse ao ato que acontece em vários outros estados do
país contra a PEC 005/2021, que pode ferir sua
autonomia e prejudicar o sistema de Justiça no Brasil.
O protesto ocorreu ontem, em frente à Sede das
Promotorias da Capital, ao lado do Fórum, Calhau.
A proposta, que deve ser votada pelos deputados,
pode alterar o artigo 130-A da Constituição Federal,
que diz respeito à composição do Conselho Nacional
do Ministério Público.
Com sua aprovação, o conselho passaria a ter um
membro a mais - sendo ele um integrante da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.
Além disso, a PEC tira a obrigatoriedade de
Corregedor Nacional ser escolhido por membros do
MP, podendo ser indicado externamente.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/10/14
/#primeiro-caderno/pagina/1
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SSP-MA contesta nota Maranhãozinho
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
(SSP-MA) emitiu nota em que contesta a versão do
deputado federal Josimar Maranhãozinho sobre a
operação Maranhão Nostrum, instaurada para apurar
possíveis fraudes em processos licitatórios na
contratação da empresa Águia Farma Distribuidora de
Medicamentos Ltda, ligada ao parlamentar.
Na última quarta-feira, 6, a operação cumpriu mais de
sessenta mandatos de busca e apreensão, cumpridos
em 13 municípios do Maranhão, sendo eles: São Luís,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama;e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.
Josimar Maranhãozinho afirmou que "a empresa de
sua propriedade, há cerca de uma década, nunca
estabeleceu contratos com órgãos públicos ou mesmo
participou de processos licitatórios". O deputado
também disse que o seu nome não está no quadro
societário de nenhuma das empresas investigadas.
Sobre a alegação do deputado de que não é sócio das
empresas alvo de investigação, a SSP reiterou a nota
do Ministério Público, que afirma: "O próprio
investigado Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido
como Josimar de Maranhãozinho no período em
questão, consta como principal favorecido das
empresas que participavam e ganhavam os
procedimentos licitatórios".
Ainda segundo o Ministério Público, também
receberam dinheiro dessas empresas o sobrinho do
parlamentar Lucas Emanuel Costa Cunha, e a sua
irmã Irismar Cunha Rodrigues. No total, o Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) apontou uma
movimentação suspeita de R$ 159.745.884,37.
A Secretaria de Segurança Pública também afirmou
que deu todo o apoio policial ao Ministério Público,
dentro dos limites legais estabelecidos na decisão
judicial proferida pela Vara de Combate ao Crime
Organizado.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.498.orig.pdf
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Ex-prefeito de Filadélfia e esposa podem ser
multados em mais de R$ 1,6 milhão por
nepotismo
A Promotoria de Justiça de Filadélfia ajuizou na última
segunda-feira (11) uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra o ex-prefeito de
Filadélfia, Ivanilzo Gonçalves de Alencar, o Mizô
Alencar, e sua esposa, a ex-secretária municipal de
Assistência Social, Marindalva Bento Alencar.
Conforme relatado na ação, em 2017, o então prefeito
nomeou a esposa como secretária de Assistência
Social, o que configura prática de nepotismo. O
promotor de Justiça Pedro Jainer Passos Clarindo
da Silva destaca o fato de que Marindalva não tinha
qualificação para o cargo, tendo em vista que sua
instrução se limita ao ensino médio.

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios pelo prazo de três anos.
Nepotismo O nepotismo no âmbito da Administração
Pública consiste na nomeação de parentes para o
exercício de cargos ou funções que não exigem
concurso público para provimento. Trata-se de uma
conduta ilícita consubstanciada na forte influência do
vínculo familiar como motivação do ato administrativo
de nomeação.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/0tb0D
0t=7LLJhCmfBzLjn9eZLQTv6jnNPtcC0eo

O promotor de Justiça cita ainda que em 2019 foi
expedida recomendação ao prefeito para que
exonerasse a secretária do cargo mencionado, o que
não foi acatado pelo gestor, sob a justificativa de que
Marindalva possuía experiência na pasta da
assistência social, visto que exerceu o cargo de
Secretária de Assistência Social nos três mandatos
anteriores em que foi prefeito.
Pedro Jainer alega que "a justificativa apresentada
pelo gestor não convence e nem pode prosperar, pois
uma improbidade não pode convalescer outra".
Para o promotor Pedro Jainer, a conduta do exprefeito, além de favorecer a corrupção, menosprezou
a Constituição Federal no que concerne à obediência
aos princípios que regem a Administração Pública,
notadamente os da moralidade administrativa,
impessoalidade, igualdade e eficiência. "O ex-prefeito
manteve sua esposa no referido cargo público, única e
exclusivamente em virtude da relação pessoal. Em
razão disso, busca-se a responsabilização do agente
ímprobo por meio da ação civil pública".
Diante disso, a ação requer o bloqueio dos bens do
ex-prefeito e da ex-secretária para garantir o
pagamento de multa civil no valor de R$ 1.650.000,00.
Também pede a condenação de Ivanilzo e Marindalva
pela prática de ato de improbidade administrativa, a
suspensão dos direitos políticos, o pagamento de
multa e a proibição de contratar com o Poder Público
5
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Homem que decapitou rival em Timbiras vai
a júri popular na próxima semana
Acélio Trindade

O juiz Pablo Carvalho e Moura, titular de Timbiras, vai
presidir na próxima semana uma sessão do Tribunal
do Júri na Comarca. Será julgado o homem Domingos
Adão Furtuosa de Castro, sob acusação de ter matado
a vítima Marcos José Antônio de Oliveira, crime
ocorrido em 8 de janeiro deste ano. A sessão será
realizada na Câmara Municipal de Vereadores de
Timbiras, em 21 de outubro.
Relata a denúncia que, na data citada, Domingos
Adão teria matado o homem Marcos José, conhecido
na cidade por 'Marquinhos'. O homicídio foi praticado
mediante uso de uma arma branca, tipo facão, tendo a
vítima recebido diversos golpes, chegando a ser
decapitada. Em depoimento junto às autoridades
policiais, o denunciado tentou se livrar da acusação,
alegando legítima, tese essa que se contradiz,
mediante a quantidade de lesões causadas na vítima.
DECAPITADO
Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos, que tentou fugir das agressões. Mesmo
ferido, a vítima tentou fugir, sendo novamente atingida
por Domingos Adão que, após várias investidas,
terminou por decapitar Marcos José. O acusado foi
denunciado pelo pai da vítima, que estava indignado
com a morte violenta do filho. O crime ocorreu no
Povoado Melancia, localidade da zona rural de
Timbiras.
Além do magistrado, presidente do júri, vai trabalhar
no julgamento, na acusação, o promotor de Justiça
Carlos Augusto Soares, titular de Codó e respondendo
por Timbiras. Na defesa do acusado Domingos Adão,
atuará o advogado nomeado Thiago Antônio Maciel
Lima.
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
Site: https://www.blogdoacelio.com.br/homem-quedecapitou-rival-em-timbiras-vai-a-juri-popular-naproxima-semana/
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Promotores e procuradores do Maranhão
protestam contra a PEC 05/21
Soares Júnior

O protesto de promotores e procuradores do
Ministérios Público do Maranhão é contra a PEC 05/21
que fere a autonomia e fragiliza a atuação do
Ministério Público e que altera o artigo da
constituição federal que trata da composição do
conselho nacional do Ministério Público.
Pela proposta o número de membros passaria de 14
para 15 pessoas sendo a nova vaga preenchida pelo
representante da câmara dos deputados ou do senado
federal e prevê que o corregedor nacional não precise
ser escolhido entre os membros do Ministério
Público o que poderia resultar em indicados externos
para a função.
Tags: MPMA, Ministério Público, PEC 05/21
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/14/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.35.25-06.38.36-1634207925.mp4
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Integrante da Colônia de Pescadores de
Anajatuba denuncia abusos
Marcial Lima

Segundo a ouvinte, os responsáveis pelo pagamento
do seguro da Colônia dos Pescadores estão cobrando
100 reais para poder receber os documentos para
liberar o seguro, além dos 100 reais as pessoas ainda
precisam pagar mais 20 reais para o advogado. Ela
pede atenção do Ministério Público sobre essa
situação.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/14/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-05.37.14-05.42.11-1634202776.mp3
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Wellington do Curso critica licitação do
governo para compra de carnes
Redacao Blog

O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB)
usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão
para criticar o que ele classificou de "verdadeiro
absurdo" e "mais um escândalo" do governo Flávio
Dino. Ele se referiu à licitação aberta pelo governo do
Estado para compra de carnes diversas, que
ultrapassa os R$ 150 mil.
Os produtos servirão ao cardápio das residências
oficiais do governo.
Tendo como base a lista de carnes, Wellington
chamou atenção para os valores, a exemplo do quilo
da picanha, que estava entre R$ 71 e R$ 91. "Eu tive a
curiosidade de pesquisar no supermercado Mateus,
por exemplo, quanto é a picanha. A fatiada, R$ 34
reais. O governo do Estado comprando picanha a R$
72. O dobro. Cadê o Ministério Público? Cadê o
Tribunal de Contas do Estado?", disparou o deputado,
na tribuna da Assembleia.
Wellington ressaltou que, segundo apontou o IBGE, o
Maranhão é o Estado que tem a maior quantidade de
pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança
alimentar, comparando a situação da pobreza no
acesso ao alimento com a lista farta do governo. "Um
milhão e quatrocentos mil maranhenses, vivendo na
extrema pobreza. A gestão de Flávio Dino colocou
mais de 400 mil maranhenses na extrema pobreza. O
governador Flávio Dino vai gastar R$ 153 mil com
picanha, com maminha", apontou em seu discurso.
A lista consta do processo administrativo n° 190459,
do dia 20 deste mês, que vai realizar pregão
presencial n° 17/2021 para a compra de nada mais,
nada menos que 3,5 toneladas de carnes. Estão
incluídas, entre outros, a picanha, maminha, pernil de
carneiro, frango caipira e filé de pescada.
Site: https://silviatereza.com.br/wellington-do-cursocritica-licitacao-do-governo-para-compra-de-carnes/
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Sobe
Está em cartaz nos espaços de artes do Ministério
Público do Maranhão em São Luís, a exposição
coletiva "Ser menina". A mostra reúne obras dos
estudantes do Centro de Ensino Maria José Aragão,
da Cidade Operária, e da Fundação Justiça e Paz se
Abraçarão, produzidas em oficina ministrada pela
artista plástica e arquiteta Cláudia Sopas.
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MPMA e Ampem rejeitam PEC que amplia
poder do Congresso sobre Conselho do
Ministério Público
LUCIENE VIEIRA

Em ato público contra a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 05/2021, vista como forma de
enfraquecer a autonomia do Ministério Público,
promotores, procuradores e associados à Associação
do Ministério Público do Estado do Maranhão
(Ampem) realizaram, nessa quarta-feira (13), um
manifesto de repúdio.
O evento aconteceu em frente à sede das Promotorias
da Capital, no bairro do Calhau, em São Luís. Um dos
pontos criticados é o aumento da influência do
Legislativo na organização e composição do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
O procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, que participou ontem do ato de repúdio contra
a Proposta de Emenda à Constituição, que tira a
autonomia do Ministério Público, afirmou em
entrevista ao Jornal Pequeno que o texto traz uma
série de riscos e prejudica sobremaneira a
independência funcional.
"O que nós estamos querendo não é que o Ministério
Público não seja fragilizado, mas que a 'sociedade'
não seja fragilizada com a PEC 05/21. Quando o MP
não defende a sociedade, quem poderá defender? A
democracia plena precisa do MP forte", declarou
Eduardo Nicolau.
O ato na manhã dessa quarta, em São Luís, fez parte
de uma série de protestos de associações e
procuradores contra a PEC, numa mobilização que se
estendeu a 18 estados, realizada durante a última
semana. O promotor de Justiça Gilberto Câmara,
presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), disse esperar que as
manifestações sensibilizem os deputados e pede que
a PEC seja rejeitada pelo Congresso.

meio da aprovação da PEC, poderiam ser revistas por
pessoas cuja participação de parte delas viria da
classe política. Não que a classe política não possa
'mexer' na Constituição, mas isto tem que ser feito de
maneira a não contrariar a Constituição de 88, onde a
sociedade daquela época fez um projeto de país, que
está dando certo", destacou Gilberto Câmara.
ENTENDA O QUE DIZ A PEC 005/2021 Em vias de
ser votada na Câmara dos Deputados, a PEC
005/2021 pode alterar o artigo 130-A da Constituição
Federal, que trata da composição do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Pela proposta, o número de membros no Conselho
passaria de 14 para 15, sendo a nova vaga preenchida
por um representante da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal.
Além disso, a proposta também prevê que o
Corregedor Nacional não precise ser escolhido entre
os membros do MP, o que poderia resultar em
indicados externos para a função.
Criado há 15 anos para exercer o controle
administrativo e financeiro da instituição, o CNMP é
atualmente composto por 14 integrantes: o procuradorgeral da República, escolhido pelo presidente da
República; seis membros indicados pela Câmara dos
Deputados (1), Senado (1), Supremo Tribunal Federal
(1), Superior Tribunal de Justiça (1) e Ordem dos
Advogados do Brasil (2); sete membros do MP, sendo
4 de cada um dos ramos do Ministério Público da
União e três dos MPs estaduais.

"Estamos em ato público, que está sendo replicado em
todo o Brasil. A PEC pretende acabar com a
autonomia do Ministério Público, e não podemos
deixar que isto aconteça. Um exemplo, as
investigações, principalmente de pessoas envolvidas
com a corrupção, e também do crime organizado, por
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Não à PEC da insensatez (Artigo)
CLÁUDIO REBÊLO CORREIA ALENCAR Promotor de
Justiça no Maranhão

Não é de hoje que forças retrógradas procuram atacar
o Ministério Público Brasileiro. No ano de 2013, o
povo foi às ruas e, graças à sua mobilização e
manifestações populares, e sobretudo pelo
entendimento que aquela medida representava
imensurável retrocesso no combate à corrupção, não
foi aprovada a PEC 37, que pretendia restringir o
poder investigatório do Ministério Público.
Oito anos depois, aquela nefasta medida ressurge
com outra roupagem, mas com potencialidade ainda
mais lesiva para retroceder o combate às más
condutas dos agentes públicos! Hoje, mais uma vez, a
população brasileira precisa se mobilizar contra a PEC
05, já apelidada de PEC da Vingança, em defesa da
sociedade e do cidadão, destinatários das ações do
Ministério Público.
Na semana em que a Constituição Federal completou
33 anos de sua promulgação e o Brasil alcançou a
marca de 600.000 mortes pela COVID-19, dois fatos
marcaram tristemente o Ministério Público e a
sociedade brasileira.
O primeiro foi a votação do projeto de lei que
desconfigurou a Lei de Improbidade Administrativa,
convertendo-a num afrouxamento ético que favorecerá
a impunidade. E o segundo, o surgimento no
Congresso Nacional de uma articulação
suprapartidária, para aprovação açodada de uma
proposta de Emenda Constitucional que visa
enfraquecer o Ministério Público, submetendo-o ao
controle dos políticos.
O desenho do Ministério Público na Carta Magna de
1988 foi considerado um dos maiores avanços e
conquistas da sociedade.
Um Ministério Público forte, tendo como pilar
fundamental a independência funcional, representa
uma das marcas desse novo tempo republicano, em
que todos são iguais perante a lei.
A PEC 05/2021 destrói o modelo constitucional do
Ministério Público, desenhado pelo Constituinte de
88, pela quebra de dois alicerces indispensáveis
parasustentação da democracia: permitirá interferência
política direta no Ministério Público e possibilitará o
fim de uma atuação independente dos seus membros,
uma vez que propiciará a revisão da atividade

finalística dos promotores e procuradores de Justiça.
Nas palavras do Procurador da República, Hélio Telho,
a PEC 05, de autoria do Deputado Federal Paulo
Teixeira (PT-SP), coloca a instituição do Ministério
Público no corredor da morte. A aprovação apressada
dessa proposta representa um imenso risco de
retrocesso à democracia e um gravíssimo ataque à
instituição ministerial e à cidadania brasileira, bem
como, significam o desrespeito aos Tratados e
Convenções Internacionais de Combate à Corrupção,
ao possibilitar alteração da composição do Conselho
Nacional do Ministério Público e permitir que
pessoas estranhas à carreira integrem aquele
colegiado.
Criado através da EC 45/2004, o Conselho Nacional
do Ministério Público é considerado órgão de
controle administrativo, financeiro e disciplinar do
Ministério Público brasileiro, com composição similar
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Passados 16
anos de sua criação, sem motivos justificáveis,
pretende-se, de forma acelerada, alterar a atual
composição para criar mais uma vaga destinada ao
Congresso Nacional, admitindose ainda ocupar a
função de Corregedor Nacional do Ministério Público,
o qual cumulará o cargo de vice-presidente, órgão de
destaque, a quem compete o controle disciplinar e
financeiro dos atos praticados pelos diversos ramos,
podendo, entre as muitas atribuições que lhe são
conferidas, rever e anular ato funcional dos membros
do Ministério Público.
A PEC 05/2021 define que, uma vez instaurada a
sindicância ou processo disciplinar contra membro do
Ministério Público, a prescrição se interrompe até
decisão final, ou seja, significa dizer que passaremos a
sofrer regras mais severas do que as aplicadas aos
criminosos processados pelo próprio MP, em ações
penais.
A proposta de Emenda Constitucional referida
permitirá ainda que o Procuradorgeral de Justiça
possa escolher 2/3 dos integrantes do Conselho
Nacional do Ministério Público, concedendo-lhe
poderes quase que absolutos para revisar a prática de
atos e a punição de membros do MP.
Depois de sucessivas tentativas de atropelar o
Regimento Interno, imprimindo uma tramitação célere
incomum, dando contornos ideológicos e políticos
indesejáveis, graças ao intenso trabalho e esforço
conjunto da CONAMP, CNPG, ANPR, dentre outras
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entidades e lideranças do Ministério Público
Brasileiro, foi retirada de pauta e adiada a votação da
matéria para esta semana.
Tal medida me parece que padece de evidentes vícios
de inconstitucionalidade, por ferir a similaridade e
paridade existente entre Magistratura e Ministério
Público, previstas no §4º do art. 129 e art. 130- A, da
Constituição Federal, além de representar um enorme
retrocesso no arranjo constitucional do nosso País.
Um Ministério Público enfraquecido significa menos
condições de defender a ordem jurídica, o regime
democrático e os direitos sociais dos cidadãos,
atribuições que nos foram confiadas pela Constituição
Cidadã.
Refutamos todo o teor da PEC, pois ela é muito grave
e danosa ao interesse da sociedade, pois aniquila o
Ministério Público, deixando seus membros receosos
para enfrentar a macrocriminalidade, os criminosos de
colarinho branco e combater a corrupção, além de
representar um incentivo à impunidade.
Garantir a independência do Ministério Público e as
prerrogativas de promotores e procuradores de justiça,
na verdade, é defender quem mais precisa de nossa
instituição, a sociedade e sua excelência, o Cidadão.
Vamos à luta! Diga não ao retrocesso! Diga não à PEC
da insensatez!
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