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A pandemia das fakes - BASTIDORES
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RAIMUNDO BORGES

O mundo que se movimenta no modo virtual foi
contaminado por uma pandemia que não tem
distanciamento social, nem vacina, muito menos
tratamento precoce. Mas ela nos atinge a todos de
forma sorrateira, escancaradas, disfarçadas de
verdades, ou camufladas como notícias verdadeiras. É
a pandemia das fake news. O mundo está exposto às
mentiras em todas as dimensões. As Fakes interferem
na economia, na política e na vida privada de qualquer
pessoa. Virou uma praga criminosa de difícil punição.
Um mal que provoca danos irreparáveis, sofrimentos e
rende uma dinheirama às milícias virtuais.

As informações tem aparência de verdadeiras, mas o
obj etivo é desinformar, distorcer notícias, fraudar
verdades, difamar pessoas, desmoralizar instituições,
destruir reputações. Tudo ao mesmo tempo. As fakes
passaram a ser disparadas, como uma infecção
descontrolada. O ambiente da pandemia do
coronavírus, por exemplo, foi contaminado tão
fortemente quanto a própria covid19. Enxurradas de
desinformações circularam livremente e ainda
circulam. Elas atrapalharam políticas verdadeiras de
combate,  mudaram o rumo de pesquisas e
infernizaram ainda mais a vida da população indefesa.

Os meios de comunicação, que ao longo da história
humana se tornaram ferramentas para informar a
humanidade, ajudar na formação dos povos e
contribuir com democratização e as políticas de
desenvolvimento estão lutando para não ser
enxovalhados. A imprensa, os Correios, o telégrafos, o
rádio, a televisão, marcaram e marcam a história do
homem. Agora, com a evolução explosiva da internet,
tudo está sendo massacrada pelas fake news nas
redes sociais e em outras plataformas insanas. A
maravilha das tecnologias digitais presentes na vida
de cada ser humano na terra, também se presta a
fraudar a verdade.

Quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes
manda prender um blogueiro bolsonarista e sua
extradição dos Estados Unidos, está cumprindo o seu
papel na Suprema Corte. Mesmo na América do Norte
e com o visto vencido, o blogueiro Alan dos Santos,
aliado do presidente Jair Bolsonaro, segue como um
dos principais nomes da rede virtual de fake news. Ele
foi um dos carros-chefes do negacionismo, que até
hoje alimenta conteúdos para desmoralizar a
democracia e as medidas de prevenção contra a
Covid. Ao mandar inclui-lo na lista vermelha da

Interpol e bloquear suas contas bancárias, é o mínimo
que um ministro da suprema corte poderia fazer. Ele
mostra que, para crimes sej a virtual ou factual,
existem meios de aplicação a lei.

Imortal (1)

Por ampla maioria dos intelectuais da instituição, o
governador Flávio Dino foi eleito, na quinta-feira (21)
para a Academia Maranhense de Letras, onde
ocupará a cadeira 32. Ela pertencia ao escritor Sálvio
Dino, pai do novo acadêmico.

Imortal (2)

Dino chega à Casa de Antônio Lobo estribado numa
robusta obra literária, toda voltada para temas jurídico,
constitucionais, politicas públicas e poder. Ele é o
primeiro governador eleito no cargo, para a AML,
presidido pelo escritor e empresário Carlos Gaspar.

Fora do páreo

Como a única política do Maranhão e do Brasil a
sentar na mesma cadeira de governadora por quatro
vezes alternadas, Ro-seana Sarney hoje não se sente
estimulada a disputar mais uma eleição para o cargo
em 2022. Se concorrer será para deputada federal.

"Tu és lixo. É minha empregada"

De uma mulher branca, portando um cartaz com
suástica nazista, na Câmara de Vereadores de Porto
Alegre, apontando para a vereadora negra, Bruna
Rodrigues, também chamada de "lixo" pela mesma
neonazista.

1 O Conselho Nacional do Ministério Público
aprovou, por 8 votos a 3, a abertura de Processo
Discipl inar Administrat ivo (PAD) contra onze
procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro. A turma
é acusada de divulgar processo sigiloso contra o ex-
senador Edison Lobão.

2 Também o ex-senador Romero Jucá (MDB)
denunciado pelo MPF, de receber, junto com Lobão,
R$ 9 milhões em propina da Andrade Gutierrez, na
retomada da construção da Usina Nuclear Angra-3,
paralisada há 20 anos. Lobão já provou o contrário.

3 A senadora Eliziane Gama votou a favor do PL que
presta socorro financeiro da União às Santas Casas e
hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. Mais
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um socorro, afinal, desde o século 20 que as Santas
Casas vivem f inanceiramente respirando por
aparelhos.

Serelepe

Quem diria, o mesmo Michel Temer que golpeou
Dilma Rous-seff em 2016 para assumir sua cadeira no
Planalto, hoje é interlocutor privilegiado no governo
Bolsonaro. Além de acalmar os nervos do presidente,
Temer também já palpita até na greve dos ca-
minheiros.

Volta às urnas

Em contundente editorial, o jornal espanhol El País diz
que um ano antes das eleições presidenciais, "o
esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva tem o caminho
livre para a batalha contra o presidente Jair Bolsonaro,
de extrema direita". O texto é: "O tempo dá razão a
Lula".
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Justiça anula buscas do Gaeco e Seccor em
operação contra Josimar Maranhãozinho
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A Justiça do Maranhão considerou nula a decisão que
autorizou a deflagração de uma operação de busca e
apreensão realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas) e
pela Seccor (Superintendência Estadual de Prevenção
e Combate à Corrupção) contra o deputado federal
Josimar Maranhãozinho (PL) e o grupo político do
parlamentar, por suspeitas de organização criminosa e
suposta participação em fraudes em licitação, peculato
e lavagem de dinheiro.

Batizada de Maranhão Nostrum, a ação foi realizada
de forma espetaculosa em 13 municípios do interior do
estado, após a investigação haver ficado travada no
ano  e le i to ra l  de  2020 ,  poucos  d ias  após
Maranhãozinho haver confirmado pré-candidatura ao
governo e declarado oposição ao governador Flávio
Dino (PSB).

A decisão de anular as buscas foi proferida nesta
sexta-feira (22) pelo desembargador Bayma Araújo, da
1ª Câmara Criminal do TJ-MA, em concessão de
liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do
ex-prefeito de Araguanã, Valmir Amorim (PL), um dos
alvos da operação.

Segundo o magistrado, o juiz Ronaldo Maciel, da 1ª
Vara Criminal de São Luís, não tinha competência
para atuar no caso, em razão do foro por prerrogativa
de função de Josimar Maranhãozinho.

"Diante desse contexto podemos concluir que o juízo
competente para a causa é o Tribunal de Justiça
(artigo 81, II da Constituição Estadual) e o juízo
competente para apreciação da medida de busca e
apreensão de documentos em imóvel de parlamentar
federal, tal qual nestes autos ocorrido, é do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do artigo 53, § 1.º c/c
artigo 102, I, b, ambos da Constituição Federal",
anotou.

"Violar as prerrogativas de parlamentar federal com a
proferição de decisão de juízo monocrático, ainda que
sob o argumento de que investigado por ato estranho
ao seu mandato, porém decorrente de anterior
legislatura parlamentar estadual, é malferir a garantia
constitucional do juiz natural e seus consectários do
juiz competente e imparcial", completou Bayma.

O desembargador, decano da Corte estadual,

determinou ainda que a decisão que autorizou a
deflagração da Maranhão Nostrum seja anulada em
todos os seus efeitos, inclusive, com a imediata
paralisação da extração de dados e devolução dos
bens apreendidos, além da suspensão da tramitação
do procedimento investigatório criminal que originou o
caso, até julgamento final do mérito do tema pelo
pleno do Tribunal de Justiça.n (Fonte: Atual7)

3



CAROLINA: Promotorias de Justiça ganham
novas sedes (Últimas Notícias)
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O Ministério Público do Maranhão realizou, nesta
quinta-feira, 21, a solenidade de inauguração da nova
sede das Promotorias de Justiça de Carolina. A
inauguração foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e contou com a presença de
autoridades locais, como o prefeito da cidade,
Erivelton Teixeira Neves, e membros e servidores do
MPMA.

A nova sede está instalada em um prédio histórico,
que foi recuperado pelo MP. A obra teve o valor de R$
858 mil, sem aditivos. A área construída é de 297,86
m², com área total de 425,9 m² (edificação e terreno).

O novo prédio possui hall de entrada, recepção,
protocolo, banheiros feminino e masculino com
normas de acessibilidade, sala de reunião, gabinete,
sala de servidores, sala de arquivo e área de serviço.

"Cada vez que inauguramos um prédio, ficamos
satisfeitos de estar servindo melhor a nossa
comunidade. Esses prédios não são para o Ministério
Público, são para a sociedade. Nós somos agentes
para isso, para cuidar do nosso povo", destacou o
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.

O presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara,
ressaltou que o novo prédio oferece maior comodidade
para a população e para membros e servidores. Ele
acrescentou que o MP contribuiu também para a
preservação do patrimônio histórico de Carolina. "O
Ministério Público, por meio de suas obras e
reformas, está atuando no sentido de preservar o
patrimônio histórico do município. Esse prédio aqui é
um presente para a cidade", ressaltou.

Pronunciamento semelhante fez o promotor de
justiça Marco Túlio Lopes enfatizando a importância
da recuperação do imóvel para a cidade de Carolina.
"Conseguimos fazer com que um prédio que estava
abandonado fosse recuperado, com uma seara de
resgate da cultura e história da nossa cidade. Além
disso, com as novas instalações, a gente tem a
potencialidade de ofertar melhores serviços", afirmou o
promotor de justiça Marco Túlio.

Acompanharam a solenidade servidores e membros
do MPMA, entre os quais os promotores de justiça
Thereza Muniz de La Iglesia, chefe de Gabinete do

PGJ; Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, assessor
especial do PGJ; Nahyma Abas, coordenadora do
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Probidade
Administrativa; Lítia Cavalcanti, coordenadora do
CAOp Consumidor; Reinaldo Campos Castro Júnior,
1º vice-presidente da Ampem; Cláudio Cabral
Marques, 2º secretário da Ampem.

Site: https://www.folhadobico.com.br/carolina-

promotorias-de-justica-ganham-novas-sedes/
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BALSAS: Projeto visa intensificar proteção
de crianças e adolescentes contra violência

sexual (Últimas Notícias)
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O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
o Tribunal de Justiça do Maranhão, realizou nesta
sexta-feira, 22, o lançamento da campanha "Bela
Infância", no Município de Balsas. A solenidade
ocorreu na Unibalsas e também constou de premiação
do concurso de produção artístico-literária sobre o
tema "Violência contra criança e adolescente: um mal
que precisa ser combatido".

Coordenada pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça de
Balsas, Tiago Carvalho Rohrr, e pelo juiz Douglas
Lima da Guia, da 4ª Vara da Comarca, a campanha
objetiva intensificar as ações de proteção integral e
prioritária da criança e do adolescente, combatendo a
violência sexual e favorecendo um ambiente propício
para o desenvolvimento humano.

A solenidade foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e contou com as presenças
do desembargador Ribamar Castro, além de outros
membros do MPMA, do Judiciário e de parceiros que
ajudam a realizar o projeto: Ordem dos Advogados do
Brasil (subseção de Balsas), Defensoria Pública do
Estado, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros,
Conselho Tutelar, CREAS, Prefeitura e Câmara de
Vereadores de Balsas.

CARTA-COMPROMISSO

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

O promotor de justiça Tiago Rohrr observou que os
números de casos de abusos sexuais contra a
população infanto-juvenil, que já são altos, podem ser
até maiores. "A campanha quer incentivar que as
pessoas denunciem aos órgãos competentes as
violações contra crianças e adolescentes, a fim de que
sejam dadas respostas à altura", afirmou.

A carta foi assinada pelos representantes das

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

CONSCIENTIZAÇÃO

Nas manifestações das autoridades presentes, foi
destacada a possibilidade de conscientização da
sociedade sobre a gravidade do problema. O prefeito
Érick Silva disse que é importante a realização de
campanhas desse tipo para proteger crianças e
adolescentes. "É fundamental essa iniciativa do
Ministério Público e do Judiciário, que irá contribuir
para a diminuição da violência contra as vítimas mais
frágeis da nossa sociedade, que são as crianças e os
adolescentes".

O desembargador Ribamar Castro, coordenador de
Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do
Maranhão, afirmou que o Judiciário maranhense
considera de extrema relevância a campanha. "É
prioridade absoluta enfrentarmos a exploração sexual
de crianças e adolescentes, propiciando o amparo e o
respeito à dignidade das vítimas dos abusos".

Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara Júnior, a exploração sexual de crianças e
adolescentes na região de Balsas é um problema cada
vez mais grave. "É importante a união das instituições
em torno da questão para potencializar as ações do
Estado e fortalecer a sociedade".

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

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

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

Site: https://www.folhadobico.com.br/balsas-projeto-

visa-intensificar-protecao-de-criancas-e-adolescentes-

contra-violencia-sexual/
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No Maranhão, prefeito nomeou a babá do
filho de seu irmão; MP pediu a exoneração

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/10/23/no-

maranhao-prefeito-nomeou-a-baba-do-filho-de-seu-

irmao-mp-pediu-a-exoneracao/
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MP força prefeito a exonerar babá dos filhos
do irmão
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Atendendo a uma recomendação do promotor de
justiça Gustavo de Oliveira Bueno, o prefeito de
Coelho Neto, Bruno Silva, exonerou a babá dos seu
filhos de um dos seus irmão, Márcia Rene de Sousa,
que havia sido nomeada no cargo de agente
administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

Ela havia sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa era babá dos filhos de Marcelo Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, no dia 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o titular da Promotoria
encaminhou ao prefeito recomendação para que fosse
feita a exoneração da servidora, "a fim de evitar a
responsabilização de vossa excelência e demais
envolvidos na contratação por ato de improbidade
administrativa".

A exoneração foi publicada no Diário Oficial de Coelho
Neto no último dia 8.

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/10/23/mp-forca-prefeito-a-exonerar-

baba-dos-filhos-do-irmao.shtml
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Babá de sobrinho do prefeito de Coelho Neto
é exonerada de cargo em comissão
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Foto: Reprodução

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/10/23/baba-de-

sobrinho-do-prefeito-de-coelho-neto-e-exonerada-de-

cargo-em-comissao/
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MPMA abre investigação para apurar
interrupção de fornecimento de água
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Após constantes interrupções no fornecimento de
água ou abastecimento insuficiente em diversos
bairros de São Luís, o Ministério Público do
Maranhão abriu investigação, em 13 de outubro, para
apurar o serviço prestado pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) .

Para subsidiar a inquérito, a titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís , Lítia
Cavalcanti, solicitou à empresa o mapa do sistema de
abastecimento de água de São Luís, incluindo todas
as zonas de distribuição; todos os documentos de
outorga e autorização para uso da água expedidos
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais em favor da Caema , que tenham
por finalidade o abastecimento público na capital; além
do relatório atualizado sobre o controle de qualidade
da água fornecida para consumo na cidade.

A investigação do MPMA foi motivada também por
fatos relatados recentemente na imprensa e por
informações repassadas pela coordenação de
Vigilância em Saúde Ambiental , em reunião realizada
no dia 30 de setembro, quando foi levantada a
suspeita de fornecimento de água imprópria ao
consumo humano nos bairros da Cidade Operária ,
São Raimundo e outros da capital maranhense.

Site: https://portalvarada.com/cidades/mpma-abre-

investigacao-para-apurar-interrupcao-de-fornecimento-

de-agua/
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Prefeito de Coelho Neto, Bruno Silva, é
obrigado a exonerar servidora que trabalha

como babá para filhos do seu irmão
 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site: http://diegoemir.com/2021/10/prefeito-de-coelho-

neto-bruno-silva-e-obrigado-a-exonerar-servidora-que-

trabalha-como-baba-para-filhos-do-seu-irmao/
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Justiça anula investigações do Ministério
Público do Maranhão contra o deputado

federal Josimar de Maranhãozinho
 

BLOG DO MARIO CARVALHO - NOTÍCIAS. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Tribunal de Justiça do Marahão decidiu anular,
nesta sexta-feira, 22, decisão de primeiro grau que
autorizou operação de busca e apreensão na casa do
deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).

A determinação também suspende, até segunda
ordem, as investigações do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) no Ministério Público do Maranhão.

Maranhãozinho e a esposa, deputada estadual
Detinha (PL), são investigados por suspeita de fraudes
em licitações que chegam a R$ 160 milhões.

Contudo, de acordo com o entendimento do
desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, a
operação extrapolou a competência da Justiça
maranhense, tratando-se de prerrogativa exclusiva do
Supremo Tribunal Federal (STF), foro especial de
deputados federais.

"Violar as prerrogativas de parlamentar federal com a
proferição de decisão de juízo monocrático, ainda que
sob o argumento de que investigado por ato estranho
ao seu mandato, porém decorrente de anterior
legislatura parlamentar estadual, é malferir a garantia
constitucional do juiz natural e seus consectários do
juiz competente e imparcial", sustentou o magistrado.

O desembargador ainda determinou a devolução dos
bens apreendidos e a suspensão imediata da
operação conduzida pelo Ministério Público
Estadual. Hei por bem anular a decisão (.) de busca e
apreensão de documentos e medidas assecuratórias
em trâmite na 1ª Vara Criminal de São Luís-MA, em
todos os seus efeitos, inclusive determinando a
imediata paralisação da extração de dados e
devolução dos bens apreendidos, inclusive dos
veículos, contas bancárias e demais cominações da
decisão de primeira instância, bem ainda, suspender
as investigações (.) em trâmite no GAECO/MA até o
julgamento final deste writ".

Com informações do site Metrópoles

Site:

https://blogdomariocarvalho.blogspot.com/2021/10/justic
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BLOG DO MARIO CARVALHO - NOTÍCIAS. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

a-anula-investigacoes-do.html
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No Maranhão, prefeito nomeou a babá do
filho de seu irmão; MP pediu a exoneração

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site: https://blogdominard.com.br/2021/10/no-maranhao-

prefeito-nomeou-a-baba-do-filho-de-seu-irmao-mp-pediu-

a-exoneracao/
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Coelho Neto: prefeito nomeia babá dos
filhos do irmão, mas tem que exonerar

 

BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O prefeito de Coelho Neto, Bruno Silva, foi forçado
pelo Ministério Público a exonerar a babá dos filho
do seu irmão, Marcelo Silva, de um cargo na
Prefeitura.

Márcia Rene de Sousa havia sido nomeada no cargo
de agente administrativo, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Ela foi exonerada no dia 8 de outubro, apenas três
dias após reunião entre Bruno Silva e o promotor de
justiça Gustavo de Oliveira Bueno, que emitiu
recomendação pela exoneração "a fim de evitar a
responsabilização de vossa excelência e demais
envolvidos na contratação por ato de improbidade
administrativa".

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/23/coelho-neto-

prefeito-nomeia-baba-dos-filhos-do-irmao-mas-tem-que-

exonerar/
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"Prevaleceu a justiça", diz Josimar após
nulidade da Operação Nostrum

 

BLOG JORGE ARAGÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

O deputado federal e pré-candidato ao Governo do
Maranhão, Josimar de Maranhãozinho (PL),
c o m e n t o u ,  n a s  r e d e s  s o c i a i s ,  a  d e c i s ã o
do desembargador Antônio Bayma Araújo que
concedeu l iminar suspendendo todos os atos
referentes à Operação Nostrum, realizada pela Polícia
Civil e Ministério Público do Maranhão.

Para Josimar, prevaleceu a justiça e predominou a
verdade. O deputado voltou a reafirmar que a
operação foi espetaculosa.

"Dia 22: data em que predominou a VERDADE. A
operação espetaculosa que promoveram contra minha
família e eu, foi considerada pelo TJ como arbitrária e
ILEGAL. Anulada! Prevaleceu a Justiça!", destacou.

Josimar ainda fez questão de agradecer o apoio que
recebeu e prometeu dar detalhes da decisão judicial
que lhe beneficiou na próxima segunda-feira (25).

"Agradeço à todos que nos deram apoio e confiam
nesse projeto que só cresce a cada dia. Estaremos
dando mais detalhes sobre a decisão na próxima
segunda-feira (25/10) em nossa LIVE", finalizou.

É aguardar e conferir.

Site:

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/10/23/preval

eceu-a-justica-diz-josimar-apos-nulidade-da-operacao-

nostrum/
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Ministério Público apura interrupção de
fornecimento de água pela Caema

 

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - JMTV 2ª EDIÇÃO. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tayse Feques

Após constantes interrupções no fornecimento de
água ou abastecimento insuficiente em diversos
bairros de São Luís, o Ministério Público do
Maranhão abriu investigação para apurar o serviço
prestado pela Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (Caema). Para subsidiar a inquérito, a
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti, solicitou à
empresa o mapa do sistema de abastecimento de
água de São Luís, incluindo todas as zonas de
distribuição; todos os documentos de outorga e
autorização para uso da água expedidos pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais em favor da Caema, que tenham por
finalidade o abastecimento público na capital; além do
relatório atualizado sobre o controle de qualidade da
água fornecida para consumo na cidade. A
investigação do MPMA foi motivada também por fatos
re la tados recentemente na imprensa e por
informações repassadas pela coordenação de
Vigilância em Saúde Ambiental, em reunião realizada
no dia 30 de setembro, quando foi levantada a
suspeita de fornecimento de água imprópria ao
consumo humano nos bairros da Cidade Operária,
São Raimundo e outros da capital maranhense.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/23/TVMIRANTEAFG

LOBOSOLUSMA-19.27.09-19.30.16-1635030298.mp4
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Pedreiras: Famliares e amigos do jovem
Djorkaef pedem justiça durante protesto

 

BLOG SANDRO VAGNER / PEDREIRAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Quinta-feira (21), familiares e amigos do jovem
Djorkaef Johan Pereira da Silva, 19 anos de idade,
que residia no Residencial Lolita, que foi assassinado
a golpes de arma branca na madrugada do dia três
(03), quando participava de uma festa no povoado
Angical I, na MA-381, que liga Pedreiras ao Município
de Joselândia, participaram de uma manifestação
pelas ruas da cidade, finalizando em frente ao prédio
do Ministério Público, pedindo justiça e agilidade,
para que o suspeito seja preso e pague pelo crime que
cometeu.

Sobre o caso

Segundo informasções da tia de Djorkaef, a senhora
Francisca Jacinta Pereira, ele, a mãe e amigos
estavam em uma festa, quando uma jovem avisou que
o namorado dela esta sendo agredido, Djorkaef saiu
correndo para socorrer o amigo, mas ao chegar, conta
a tia, que ele ao tentar se defender, foi alvejado com
uma facada, no momento a mãe chegou e para
proteger o filho, deitou sobre ele, conta a tia, que a
mãe também foi agradida por outros elementos e
Djorkaef voltou a ser golpeado mais uma vez, vindo a
morrer.

Inquérito Policial

O Delegado Regional de Pedreiras, Dr. Diego Maciel
Ferreira, disse ao Blog que o inquérito está em
andamento, chegando em fase de conclusão, bastante
adiantado, bem antes do prazo, que é de 30 dias.

O suspeito de tirar a vida de Djorkaef não foi preso
porque houve apresentação espontânea, impedimento
legal, uma vedação à prisão, conforme a lei.

Site: https://sandrovagner.com.br/pedreiras-famliares-e-

amigos-do-jovem-djorkaef-pedem-justica-durante-

protesto/
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Hildo Rocha comemora rejeição da proposta
que previa interferência no Ministério

Público
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 04. Sáb, 23 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GIL MARANHÃO

O deputado federal  Hi ldo Rocha (MDB-MA)
comemorou a rejeição pelo Plenário da Câmara dos
Deputados da PEC 5/2021, que alterava a composição
do Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP).

Ele avaliou que com a rejeição da matéria "ficou claro
q u e  p a r t e  d o s  c o l e g a s  d e p u t a d o s  t e m
responsabilidade com a população brasileira que
necess i t a  e  que r  um Min is té r io  Púb l ico
independente, autônomo, sem ingerência política.
Agora temos que ficar atentos para impedir nova
investida daqueles que querem enfraquecer o
Ministério Público." Vice-líder do MDB na Câmara, o
parlamentar maranhense afirmou que trabalhou contra
a proposta "que ficou conhecida como PEC da
Vingança", apesar de concordar com alguns pontos
contidos no texto. Ele criticou diversos dispositivos
contidos na proposta, principalmente a que retira do
CNMP a prerrogativa de escolher o Corregedor do
órgão.

"Eu não discuto a questão da composição. O que eu
questiono é a possibilidade de o Poder Legislativo
escolher o Corregedor do Conselho Nacional do
Ministério Público. Quando se diz que o Ministério
Público  não tem controle é um equívoco. O
Ministério Público é controlado pelos Tribunais de
Contas, é controlado, sim, até mais do que outros
órgãos. Portanto, eu me posiciono contra a aprovação
dessa PEC", justificou.

Segundo o parlamentar maranhense, "a interferência
indevida fragil iza o MP". Ele ressaltou que a
Constituição de 1988 não prevê o controle do
Ministério Público pelo Poder Legislativo. "Muito pelo
contrário. A ideia inicial era tornar o Ministério
Público independente e autônomo para poder
combater irregularidades e fazer com que as leis
sejam cumpridas", afirmou.

"A proposta que está em debate fragiliza, sim, esse
órgão importante para a sociedade brasileira. Além de
permitir grande interferência no Ministério Público, a
PEC 5 cria disputas regionais que dificultarão a
ascensão de membros do ministério público de

estados pequenos ao cargo de corregedor. Hoje o
corregedor do CNMP é do Rio Grande do Norte, com
essa mudança dificilmente promotor ou procurador de
um estado pequeno chegará a corregedor do CNMP",
destacou.
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No Maranhão MP força prefeito a exonerar
babá dos filhos do irmão

 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 24 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/mp-forca-

prefeito-exonerar-baba-dos.html
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Decisão reforça tese de perseguição política
contra Josimar; mas não isenta 'roubalheira'

em prefeituras
 

BLOG MALDINE VIEIRA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 24 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Maldine Vieira

A decisão proferida na última sexta-feira (22) pelo
desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo,
decano do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA),
que suspendeu operação do Gaeco contra o deputado
federal Josimar Maranhãozinho, do PL, reforça, sem
sombra de dúvidas, a tese de perseguição política pelo
Estado.

A versão foi sustentada pelo parlamentar desde o
principio, e ganhou força após declarações de alguns
renomados advogados e até mesmo de um
desembargador (  REVEJA ) .

Segundo os juristas, o justiça de primeiro grau não
teria competência para proferir decisões uma vez que
à época das investigações Josimar era deputado
estadual e, portanto, detinha privilégio do foro.

Passado exatos 16 dias após cumprimento dos
mandatos de buscas expedidos pelo juiz Ronaldo
Maciel, da 1ª Vara Criminal de São Luís, a justiça não
só suspendeu como também determinou a devolução
de todos os bens apreendidos, além de barrar novas
investigações no âmbito da Maranhão Nostrum até
julgamento do mérito pelo Tribunal.

Apesar de claramente revelar conotação política da a
operação, a decisão não isenta a 'roubalheira'
desenfreada mantida pelo parlamentar em prefeituras
há vários anos. Essa, inclusive, seria responsável por
hoje o colocar entre os maiores políticos do Estado.

Apesar de ter desvendado e desbaratado apenas uma
parte pequena do 'quadrilhão', as investigações
puderam revelar ao cidadão comum de onde vem todo
poderio financeiro de Josimar. E esse é apenas a
ponta do iceberg.

Site:

https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/10/24/decis

ao-reforca-tese-de-perseguicao-politica-contra-josimar-

mas-nao-isenta-roubalheira-em-prefeituras/
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DEU NO BLOG DO MINARD! No
Maranhão, prefeito nomeou a babá do filho

de seu irmão; MP pediu a exoneração
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site:

https://blogdoezequiasmartins.blogspot.com/2021/10/de

u-no-blog-do-minard-no-maranhao.html
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MP-MA obriga prefeito de Coelho Neto a
exonerar babá dos filhos do irmão
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Alpanir Mesquita

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Redação: Rodrigo Freitas (CCOM-MPMA).

Site: https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/mp-

ma-obriga-prefeito-de-coelho-neto.html
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Prefeito de Coelho Neto exonera babá dos
filhos de irmão após Recomendação do

MPMA
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Ela havia sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Site: https://ma98.com.br/2021/10/24/prefeito-de-coelho-

neto-exonera-baba-dos-filhos-de-irmao-apos-

recomendacao-do-mpma/
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MP pede informações à Polícia Federal em
possível investigação contra o governo

Flávio Dino no MA
 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Dom, 24 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão através do
promotor Zanony Passos Silva Filho da 31ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio
Público e da Probidade Administrativa, pediu
informações à Superintendência da Polícia Federal no
Maranhão para que, no prazo de 10(dez) dias, preste
informações quanto à eventual existência de
procedimento instaurado para apurar a regularidade
da atividade de segurança armada implantada pelo
Governo do Maranhão, por meio do Programa "Centro
Seguro".

A representação foi feita pelo deputado estadual
Wellington do Curso (PSDB), que aponta suposta
utilização de vigilantes privados para a função de
segurança pública no Centro de São Luís, através do
Programa "Centro Seguro" provido pelo governo do
Maranhão.

Na representação, o deputado faz denúncia contra o
Governador do Estado, Flávio Dino (PSB) e do
Secretário de Estado da Segurança Pública,
Jefferson Portel, pela utilização de vigilantes da
empresa Clasi, para fazer o papel desenvolvido pela
Polícia Militar, caracterizando o uso de recursos
públicos com desvio de finalidade.

Ainda de acordo com o MP, foi pedido a Secretaria
das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, para
que preste, no prazo de 10 (dez) dias, informações,
acompanhada da respectiva documentação, quanto ao
Programa Nosso Centro, no que diz respeito à
possível utilização de empresa de segurança privada
para o policiamento ostensivo do Centro Histórico de
São Luís.

O MP também encaminhou ofício à Secretaria de
Transparência e Controle do Estado do Maranhão,
para que preste, no prazo de 10 (dez) dias,
i n fo rmações ,  acompanhada  da  respec t i va
documentação, quanto ao Programa Nosso Centro,
indicando dados e valores da empresa de segurança
privada eventualmente contratada.

RELEMBRE O CASO

Em fevereiro deste ano, o deputado estadual

W e l l i n g t o n  d o  C u r s o  ( P S D B )  p r o t o c o l o u
representação, junto ao Ministério Público, pedindo
investigação de "indícios de utilização de vigilância
privada na segurança pública estadual", segundo
alega o parlamentar no documento.

Confo rme o  depu tado ,  a  represen tação  é
fundamentada com imagens "que demonstram
vigilantes uniformizados ao lado de viatura com a
marca do Governo do Estado e slogan de programa
intitulado 'Centro Seguro".

Wellington defende que, como há demanda por mais
segurança, isto confirma a necessidade de nomeação
de mais policiais, abrangendo, inclusive, os 1.700
soldados formados pelo último concurso público.

"O objetivo da representação é a investigação da
denúncia de utilização de vigilantes em atividades
referentes à segurança pública .  É i legal a
contratação de vigilantes em vez de policiais. Além
disso, ainda que fossem contratados para a segurança
patrimonial, não é o que ocorre, uma vez que as
imagens mostram que eles estão usando algemas e
fazendo a detenção de cidadãos. E se há demanda
por mais segurança, por que não nomear os
aprovados no último concurso da Polícia Militar?
Espero que o MP investigue e adote as devidas
providências", afirmou o parlamentar.

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/10/24/mp-pede-
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Você viu? Morte de policial, greve de
ônibus, assassinatos em São Luís e outras

notícias da semana no G1 MA
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Por g1 MA - São Luís

Confira o resumo de algumas das principais
reportagens e as mais acessadas pelos leitores do G1
Maranhão na semana de 17 a 23 de outubro.

O subtenente da Polícia Militar, Israel Silva Nonato
Filho, foi morto com um tiro na noite desse sábado
(16) em um lava a jato situado no bairro Coroado, em
São Luís. O militar, que era lotado na Assembleia
Legislativa do Maranhão, foi surpreendido por uma
dupla que estava em uma motocicleta.

De acordo com o delegado Jefrey Furtado as câmeras
de videomonitoramento que estão instaladas na rua
onde aconteceu o crime serão usadas para tentar
identificar os suspeitos envolvidos na morte do
subtenente Israel Silva Nonato Filho. Nós já
analisamos as rotas de chegada e possível rota de
fuga dos assassinos e a gente conseguiu coletar
várias imagens nesse transcorrer, tanto na chegada
como na fuga, e a gente vai analisar essas imagens e
vê se vai ser possível identificar essas pessoas
através dessas diligências", finalizou.

Os estelionatos virtuais cresceram cerca de 50% nos
últ imos dois anos em São Luís ,  segundo o
Departamento de Crimes Tecnológicos da capital. Por
isso, o departamento alerta sobre os golpes e traz
orientações para evitar ser vítima dos criminosos na
internet.

Conforme os dados, o crime cometido no ambiente
virtual é antigo e chega por meio de mensagens de
celular. A professora Francinete Sampaio recebeu
uma mensagem na qual avisava que o aplicativo do
banco estava com problemas e clicando no link pedia
uma transferência de mais de R$ 3 mil reais.

Os rodoviários da empresa de ônibus Ratrans estão
realizando na manhã desta terça-feira (19) uma
paralisação na porta da empresa que fica localizada
na Avenida Casemiro Júnior, no bairro Santa Cruz, em
São Luís. Até o momento, nenhum ônibus saiu da
garagem da empresa.

Os funcionários afirmam que a empresa não está

cumprindo os direitos trabalhistas, vigorados pela
Convenção Coletiva de Trabalho. Os rodoviários
reivindicam o pagamento do salário, que segundo a
categoria, está em atraso e a volta dos tickets
alimentação, que foi suspenso pelos empresários. Eles
também dizem que estão sem férias há cinco anos e
sem depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) há oito anos.

O Maranhão possui o pior índice de vacinação com
segunda dose contra a Covid-19 entre os estados do
nordeste. De acordo com os dados do Consórcio de
Veículos de Imprensa, o estado possui, até agora,
mais de 6 milhões de doses aplicadas.

Nove meses depois do início da campanha de
vacinação contra a Covid, nem metade da população
maranhense recebeu as duas doses ainda. A chefe de
imunização do estado, Halice Figueiredo, diz que não
é por falta de vacina.

Os rodoviários do transporte público iniciaram uma
greve a partir desta quinta-feira (21) em São Luís. A
categoria, que pede um reajuste salarial de 13%, alega
que não chegou a um acordo com o Sindicato das
Empresas de Transportes de Passageiros (SET).

Além do reajuste nos salários, a categoria reivindica
ainda uma jornada de trabalho de seis horas, tíquete-
alimentação no valor de R$ 800, manutenção do plano
de saúde e a inclusão de um dependente, e
concessão do auxílio-creche para trabalhadores com
filhos pequenos.

Homens armados em veículos e motocicletas
praticaram sete homicídios e deixaram várias pessoas
feridas durante a noite dessa quinta-feira (21) e
madrugada desta sexta (22), em diferentes bairros em
São Luís .  O vídeo acima mostra moradores
assustados com os tiros efetuados com arma de fogo.

As imagens registradas na rua Pereira Lago, no bairro
da Alemanha, na capital, onde um homem, identificado
como Paulo Rogério Nogueira da Silva, de 27 anos, foi
morto a tiros quando estava na porta de casa com a
mulher e o filho. Ele ainda foi encaminhado para o
Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), mas

1
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não resistiu. Até o momento, os suspeitos não foram
identificados.

Os motoristas e cobradores de ônibus da Grande São
Luís decidiram continuar a greve, após terminar sem
acordo a audiência de conciliação, realizada na manhã
deste sábado (23), no Tribunal Regional do Trabalho
do Maranhão (TRT-MA).

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a
Prefeitura, por meio da Procuradoria do Município,
esteve presente na audiência, mas não propôs
nenhuma medida, que pudesse resolver o impasse e
definitivamente, acabar com o movimento.

Site:
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Rodoviários continuam em greve neste
domingo (24)
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O MPT informou que haverá uma terceira audiência na
segunda-feira (25), às 15 horas, entre empresários,
rodoviários e a Prefeitura de São Luís.

Depois de quase duas horas de mediação, não houve
acordo, entre rodoviários, empresários e prefeitura der
São Luís durante audiência de mediação coletiva na
sede do Ministério Público do Trabalho no início da
noite deste sábado (23). O MPT informou que haverá
uma terceira audiência na segunda-feira (25), às 15
horas, na sede do órgão ministerial trabalhista, no
bairro Calhau.

O movimento grev is ta cont inua,  bem como
prosseguem as tratativas para buscar uma solução
extrajudicial ao impasse.

O que os rodoviários reivindicam:

- 13% de reajuste salarial;

- Jornada de trabalho de seis horas

- Tíquete de alimentação no valor de R$ 800;

- Manutenção do plano de saúde e a inclusão de um
dependente;

- A concessão do auxílio-creche, para trabalhadores
com filhos pequenos.

Para próxima audiência de mediação, o MPT disse
que além dos sindicatos de patrões e empregados e
dos representantes do município de São Luís, está
prevista a notificação da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana (MOB) e da Procuradoria Geral
do Estado do Maranhão (PGE) para estarem
presentes na audiência.

Além do MPT, do SET, do Sindicato dos Rodoviários e
da Procuradoria de São Luís, a Secretaria Municipal
de Trânsito e Transporte (SMTT) também participou
da mediação deste sábado.

Site: https://ma98.com.br/2021/10/24/rodoviarios-
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Polícia encontra explosivos em chácara na
zona rural de Imperatriz
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Valéria Cristina

A polícia Militar do destacamento do 3º BPM, através
do Grupamento de Operações Especiais (GOE), fez
na manhã deste domingo (24) a remoção de 5 quilos
de explosivos encontrados em uma chácara, na zona
rural de Imperatriz, no povoado Lagoa Verde.

A informação sobre os explosivos do tipo "banana de
dinamite" foi levantada pela Agência Local de
Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. De
acordo com o Comandante do 3°BPM, Major QOPM
Anderson, foi constatado no local que os explosivos
não apresentavam riscos de detonação.

Ainda segundo a polícia, não foram encontrados no
local espoletas, nem cordéis detonantes. O região foi
isolada e todas as pessoas foram retiradas das
proximidades onde os explosivos estavam.

Os 5 quilos de explosivos foram retirados da chácara,
através de sistemas de remoção, e foram relocados
com segurança pelo GOE.

Site: https://imperatriz.online/2021/10/24/policia-

encontra-explosivos-em-chacara-na-zona-rural-de-
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Venda de bebidas, cigarros, jogos eletrônicos
e de azar estão proibidos a menos de 100
metros de escolas públicas no Maranhão
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O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei
11.467 / 2021, derivada do Projeto de Lei 221/2019, de
autoria do deputado estadual Edivaldo Holanda (PTC),
que estabelece perímetro de proteção escolar no
entorno das unidades da rede estadual de ensino do
Maranhão.

De acordo com o deputado Edivaldo Holanda, a Lei
11.467, fará com que o poder público intensifique os
serviços de coibição e fiscalização do comércio de
produtos que possam causar dependência química,
bebidas alcoólicas, jogos de azar, jogos eletrônicos,
entre outros, nas proximidades das unidades de
ensino da rede estadual de ensino.

"A sanção da Lei 11.467, é uma vitória para a rede
estadual de ensino do Maranhão, que a partir de agora
poderá contar com uma área de proteção para além
dos seus limites físicos. Trata-se da delimitação de
área de segurança escolar que corresponde no
mínimo a 100 (cem) metros, a partir dos portões de
entrada e de saída das escolas. A lei também trará
tranquilidade para pais, alunos e toda comunidade
escolar, garantindo assim o cumprimento dos objetivos
educacionais" , enfatizou Edivaldo Holanda.

Com a Lei 11.467, fica estabelecido ainda que o
Perímetro de Proteção Escolar será supervisionado
por  uma Comissão de Coordenação cr iada
especificamente para esse fim por ato governamental
próprio, composta prioritariamente por representantes
das áreas de educação e de segurança pública.

Site: http://diegoemir.com/2021/10/venda-de-bebidas-
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Sancionada lei de Edivaldo Holanda que
estabelece área de proteção no entorno das

escolas
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Leonardo

Lei que estabelece área de proteção no entorno de
escolas deriva de PL de autoria do deputado Edivaldo
Holanda

O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei
11.467 / 2021, derivada do Projeto de Lei 221/2019, de
autoria do deputado estadual Edivaldo Holanda (PTC),
que estabelece perímetro de proteção escolar no
entorno das unidades da rede estadual de ensino do
Maranhão.

De acordo com o deputado, a lei fará com que o poder
público intensifique a fiscalização para coibir a
comercialização de produtos que possam causar
dependência química, bebidas alcoólicas, jogos de
azar, jogos eletrônicos, entre outros, nas proximidades
das unidades de ensino da rede estadual de ensino.

"A sanção da lei é uma vitória da rede estadual de
ensino do Maranhão que, a partir de agora, poderá
contar com uma área de proteção para além dos seus
limites físicos. Trata-se da delimitação de área de
segurança escolar que corresponde, no mínimo, a 100
metros a partir dos portões de entrada e saída das
escolas. A lei também trará tranquilidade para pais,
alunos e para a comunidade escolar, garantindo o
cumprimento dos objetivos educacionais", enfatizou
Holanda.

Com a lei, fica estabelecido, ainda, que o Perímetro de
Proteção Escolar será supervisionado por uma
comissão de coordenação criada especificamente para
esse fim por ato governamental próprio, composta
prioritariamente por representantes das áreas de
educação e segurança pública.

Assecom

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/sancionada-lei-

de-edivaldo-holanda-que-estabelece-area-de-protecao-

no-entorno-das-escolas/
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Íntegra da decisão de Bayma Araújo que
anulou buscas contra o deputado Josimar

Maranhãozinho
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A SEGUIR, A ÍNTEGRA DA DECISÃO.....

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS
N.º 0817574- 18.2021.8.10.0000 PACIENTE: VALMIR
BELO AMORIM IMPETRANTES: CELSO ANTONIO
MARQUES JUNIOR e VALMIR BELO AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DESTA CAPITAL
DECISÃO Trata-se de Ordem de Habeas Corpus com
Pedido Liminar impetrado em favor de VALMIR BELO
AMORIM e em face de suposto ato ilegal atribuído ao
Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca
desta  Capi ta l ,  nos autos  do Proced imento
Investigatório Criminal n.º 011660-750/2018 e
Processo n.º 0828665-05.2021.8.10.0001.

Em síntese, a se insurgir o paciente contra decisão
deferitória de busca e apreensão de documentos e
outras medidas assecuratória, requerido pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas ( GAECO), em feito associado ao
Procedimento Investigatório Criminal n.º 011660-
750/2018, instaurado desde 19 de outubro de 2018
com intuito de apurar supostas práticas relacionadas a
crimes de organização criminosa, peculato, fraude em
licitação e lavagem de capitais.

Nesse particular, a aduzir que ao decidir pelo
deferimento da busca e apreensão de documentos,
usurpado a autoridade impetrada da competência
deste Tribunal, em razão de tomado a decisão em feito
relacionado ao Procedimento Investigatório Criminal
instaurado no ano de 2018 para apuração de fatos
supostamente ocorridos ao tempo em que no exercício
do mandato de deputado estadual o co-investigado
Josimar Cunha Rodrigues, atualmente no cargo de
deputado federal.

A esclarecer a mais que, que não o fato do Supremo
Tribunal Federal ter restringido no julgamento da
Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937 a extensão
do foro por prerrogativa de função apenas nas
hipóteses de crimes praticados no exercício da função
ou em razão dela, que não mais garantida a
manutenção da competência do tribunal, pois a própria
Suprema Corte em julgamentos posteriores têm
firmado entendimento de que a investidura imediata

em novo mandato, seja pela reeleição para o mesmo
cargo, seja pela eleição para casa legislativa diversa,
está a se constituir causa de manutenção da
competência por prerrogativa de foro.

In casu, a demonstrar a impetração que, em verdade,
figurante como alvo principal da medida de busca e
apreensão o então deputado federal Josimar Cunha
Rodrigues, apontado como suposto l íder da
organização criminosa e, como oriunda a questionada
decisão de fatos relacionados ao tempo em que
detentor do cargo de deputado estadual, a sustentar
que inexistindo perda do mandato, mas apenas
mudança de casa legislativa com a eleição para o
cargo de deputado federal, sem interrupção do munus
parlamentar, impõe-se reconhecer a incompetência do
juízo impetrado, bem como a usurpação da
competência do Tribunal de Justiça, a quem cabente
conhecer e processar a causa principal e seus
incidentes.

Diante dos fatos, a sustentar residente o alegado ilegal
const rang imento  sob do is  fundamenta t ivos
argumentos: a um, incompetência do juízo da 1.ª Vara
Criminal da Comarca desta Capital para conhecer,
processar e deferir o atacado requerimento de busca e
apreensão domiciliar de documentos em imóvel de
parlamentar federal; e, a dois, inobservância da
exigência de autorização do Tribunal de Justiça para
abertura de investigação criminal, em razão da
prerrogativa de foro inerente ao co-investigado
Josimar Cunha Rodrigues por exercente o mandato de
deputado estadual à época dos imputados fatos.

Por essas razões, a pugnar em sede liminar pela
anulação ou suspensão da "decisão proferida no
processo nº 0828665- 05.2021.8.10.0001 de busca e
apreensão de documentos e medidas assecuratórias
em trâmite na 1ª Vara Criminal de São Luís/ MA, em
todos os seus efeitos, inclusive determinando a
imediata paralisação da extração de dados e
devolução dos bens apreendidos, inclusive dos
veículos, contas bancárias e demais cominações da
decisão de primeira instância." (sic).

Requer ,  a inda,  a  suspensão imed ia ta  das
" inves t igações  a t inen tes  ao  Proced imento
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Investigatório Criminal n.º 011660- 750/2018, em
trâmite no GAECO/MA até o julgamento final deste
writ, de modo que o exame da validade das medidas
adotadas pelos órgãos investigantes seja devidamente
empreendido por esta Corte em momento oportuno."
(sic).

É o que competia relatar.

Decido.

Antes que tudo, chamo o processo a ordem para
tornar sem efeito a decisão por mim proferida em Id.
13003891 , tendo em vista que quando da sua
assinatura e disponibilização no sistema processual
virtualizado, pelo paciente, sanado o irregular vício de
obstrução ao processamento da presente ação com a
juntada da inicial e respectivos documentos.

Sanada a irregularidade passo ao enfrentamento
liminar da ordem.

A se insurgir a impetração contra suposto ato violador
a direito de ir e vir praticado pelo Juízo de Direito da
1.ª Vara Criminal da Comarca desta Capital,
consistente na deflagração de mandado de busca e
apreensão domiciliar contra detentor de foro por
prerrogativa de função e outros envolvidos, dentre eles
o aqui paciente.

De início, imperioso o ressalte de que incomportante
nesta sede tratar-se de dolo ou culpa, autoria, co-
autoria ou participação, mas tão apenas matéria
relacionada a coação ilegal sustentada sob o
parâmetro da incompetência do juízo impetrado na
condução das investigações em face de agente
detentor de foro e consequente proferição de decisão
de busca e apreensão de documentos em imóvel de
parlamentar federal.

No caso dos autos, a se voltar a impetração contra
decisão proferida pela autoridade impetrada em que,
acolhendo requerimento do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminais -
GAECO ,  determinado busca e apreensão de
documentos na residência do deputado federal
Josimar Cunha Rodrigues, apontado no Procedimento
Investigatório Criminal instaurado desde 2018 (à
época no exercício do mandato de deputado estadual)
como provável líder da organização criminosa
direcionada para a disseminação de práticas de crimes
de fraude a licitação, peculato e lavagem de dinheiro
em diversos municípios do interior deste Estado.

A razão de assim decidir se deu após rechaçar a
autoridade impetrada o óbice a meu ver intransponível
de competência natural do Tribunal de Justiça, fincado
no argumento de que ". JOSIMAR CUNHA não mais

se encontra no exercício dos cargos que ocupou à
época dos fatos que lhe são imputados e que
justificariam o foro por prerrogativa de função perante
o Tribunal de Justiça do Maranhão, razão pela qual,
considerando que o foro termina quando extinto o
mandato do qual decorre e que o STF não julga
Deputado Federal e Senador por fatos anteriores ao
mandato de parlamentar federal, salvo se a instrução
for concluída naquela Corte, os crimes ora apurados
devem ser julgados em 1ª instância." (sic) Diante disso
o sustentar de que inválido o impugnado ato judicial
porquanto emanante de autoridade absolutamente
incompetente,  bem a inda por  def lagrada a
investigação sem autorização do Tribunal de Justiça,
eis que à época dos imputados fatos (2014-2018),
detentor de prerrogativa de foro Josimar Cunha
Rodrigues por se encontrar no exercício do mandato
de Deputado Estadual, e ao que dito, mantida a
competência deste tribunal por não interrompido ou
mesmo perdido o mandato, apenas eleito sem
interrupção do labor parlamentar para o cargo de
deputado federal.

Por essa razão, a pugnar em sede liminar pela
anulação ou suspensão da "decisão proferida no
processo nº 0828665-05.2021.8.10.0001 de busca e
apreensão de documentos e medidas assecuratórias
em trâmite na 1ª Vara Criminal de São Luís/MA, em
todos os seus efeitos, inclusive determinando a
imediata paralisação da extração de dados e
devolução dos bens apreendidos, inclusive dos
veículos, contas bancárias e demais cominações da
decisão de primeira instância." (sic) Requerendo,
ainda, a suspensão imediata das "investigações
atinentes ao Procedimento Investigatório Criminal n.º
011660-750/2018, em trâmite no GAECO/MA até o
julgamento final deste writ, de modo que o exame da
validade das medidas adotadas pelos órgãos
investigantes seja devidamente empreendido por esta
Corte em momento oportuno." (sic).

Ao que visto, a pretender o aqui paciente ver
reconhecida a incompetência do juízo tido coator sob a
alegação de que eivado de nulidade o questionado ato
que determinou a busca e apreensão de documentos
por conta de também direcionado a detentor de foro
por prerrogativa de função.

Tem-se restita a matéria questionada a debater
incompetência do juízo monocrático e a falta de
autorização do órgão competente para investigar
agente com prerrogativa de foro.

Contudo, como se trata de feito em que em evidência
a força atrativa de corréu ao foro por prerrogativa de
função de um dos investigados (Súmula 704 do STF),
de nenhuma dúvida que a se lhe aproveitar os
argumentos fincados restritivamente à situação
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funcional daquele com prerrogativa que não teve
observância quanto as regras de competência.

Daí o aproveitamento da situação exclusivamente
fática relacionada aquele que detém prerrogativa de
foro aos terceiros envolvidos na apuração delitiva, por
referir-se a uma única decisão (busca e apreensão de
documentos)  p ro fe r ida  no  bo jo  do  mesmo
procedimento (Procedimento Investigatório Criminal n.º
011660- 750/2018) e com a mesma conotação,
atingindo-os indistintamente.

A situação presente ainda é uma incógnita frente aos
paradigmas jurisprudenciais, isso porque emergida a
excepcionalidade da matéria a partir de precedente da
Suprema Corte quando do f ixar cr i tér ios de
permanência da competência por prerrogativa de foro
em razão da função, precedente este até então
acrescido sucessivamente por julgamentos posteriores
(como v.g. na manutenção da competência para
agentes reeleitos para o mesmo cargo, bem ainda
mandatários eleitos para cargos diversos, porém da
mesma unidade da federação (congressistas)), porém
ainda sem o apontar de forma absoluta em que
situações por essa exceção não abarcadas, tal como
no caso destes autos, em que investigado um
parlamentar federal por suposta prática cometida ao
tempo em que parlamentar estadual.

De nenhuma dúvida que a regra é a prevalência da
competência por prerrogativa de foro em razão da
função, por constitutiva de garantia constitucional. A
exceção é fruto do reflexo jurisprudencial surgido com
a mitigação de sua aplicação a condutas praticadas
que guardam relação com o cargo ou que praticado
em razão deste (QO na Ação Penal n.º 937).

Porém, a exceção vem se flexibilizando a cada
provimento jurisprudencial lançado pela Suprema
Corte, a ponto de atualmente abarca critérios de
permanência da competência mesmo fora dos limites
originariamente determinado, pr iv i legiando a
manutenção da garant ia da prerrogat iva.

Como exemplo podemos citar a permanência da
competência ainda que não mais ocupante de cargo
garantidor de foro, se publicado o despacho para
apresentação de alegações finais, bem como o caso
de reeleição para o mesmo cargo, independente da
prática ter se efetivado no mandato anterior (pois não
houve interrupção do mandato) e, por fim, quando
tratar-se de mandato cruzado em nível de congresso
federal.

Essa derradeira situação foi debatida e assentada em
recente julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal (AgRg 9188/DF no INQ 4846, de relatoria do
Ministro Edson Facchin, julgado em 12/5/2021), em

que rest ado estabelecido que nos mandatos cruzados
em nível de congresso nacional,  mantém-se
resguardada a competência por prerrogativa da
função, porquanto independente de verificado o fato
quando investido no mandato de deputado federal ou
senador, fato é que mantido seu exercício parlamentar
ininterrupto em qualquer parlamento, indiferente para a
causa justificadora de manutenção da prerrogativa
saber em qual dos cargos ter originado a prática
delitiva, eis que suficiente a esse manutenir o tao só
fato de a exercer continuamente e sem interrupção o
exercício parlamentar.

Nesse sentido é a íntegra da ementa do citado
j u l g a m e n t o ,  v e r b i s :  " E M E N T A :  P E T I Ç Ã O .
P A R L A M E N T A R  F E D E R A L .  " M A N D A T O S
C R U Z A D O S " .

PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DESDE QUE NÃO HAJA
SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS
MANDATOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de
relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso,
decidiu que a competência desta Corte para processar
e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da
Constituição Federal, restringe-se aos delitos
praticados no exercício e em razão da função pública.

2.Vislumbrada a presença das balizas estabelecidas
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o foro por
prerrogativa de função alcança os casos denominados
de "mandatos cruzados" de parlamentar federal. É
dizer,  admite- se a excepcional e exclusiva
prorrogação da competência criminal originária do
Supremo Tribunal Federal, quando o parlamentar, sem
solução de continuidade, encontrar-se investido, em
novo mandato federal, mas em casa legislativa diversa
daquela que originalmente deu causa à fixação da
competência originária, nos termos do art. 102, I, "b",
da Constituição Federal.

3.Havendo interrupção ou término do mandato
parlamentar, sem que o investigado ou acusado tenha
sido novamente eleito para os cargos de Deputado
Federal ou Senador da República, exclusivamente, o
declínio da competência é medida impositiva, nos
termos do entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal na aludida questão de
ordem.

4.Provido o agravo regimental, para assentar a
manutenção da competência criminal originária do
Supremo Tribunal Federal em hipóteses como a dos
presentes autos, em que verificada a existência de
"mandatos cruzados" exclusivamente de parlamentar
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federal, ou seja, de parlamentar investido, sem
solução de continuidade, em mandato em casa
legislativa diversa daquela que originalmente deu
causa à fixação da competência originária, nos termos
do art.

102, I, "b", da Constituição Federal." Se no caso
destes autos o agente é investigado por supostas
práticas delitivas ocorridas quando no exercício do
cargo de deputado estadual e, atualmente, sem
interrupção de mandato, a exercer o cargo de
deputado federal, não vislumbro como que não se lhe
inserir dentro dos critérios flexibil izadores de
permanência da competência pela prerrogativa de
função, mormente por in casu a destoar dos
paradigmas apenas quanto a alteração do âmbito do
exercício do munus parlamentar, porém sem ausência
de solução de continuidade ao anterior que já se lhe
assegurava a prerrogativa de ser investigado e
processado por esta Corte Estadual.

Ao que visto há contemporaneidade sem rompimento
de continuidade entre os fatos em apuração (2014-
2018) e o exercício atual da função parlamentar do co-
investigado Josimar Cunha Rodrigues (2019-2022)
capaz de per si justificar a manutenção do foro por
prerrogativa de função, seja perante este tribunal para
a causa principal, seja perante o Supremo Tribunal
Federal quanto a aferição de medidas invasivas e
assecuratórias a ameaçar o regular exercício da
atividade parlamentar, eis que originada a questionada
decisão quando no mandato de deputado federal,
porém relacionada a feito com tramitação ao tempo
em que no exercício do cargo de deputado estadual.

Essa excepcional situação não refoge dos limites da
decisão plenária tomada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação
Penal n.º 937, até por que com ela se contempla e
harmoniza de modo a reforçar apenas o poder da
decisão que afasta da competência da Suprema Corte
a possibilidade de processar e julgar parlamentares
federais por condutas que não relacionadas ao
exercício da função ou em razão dela, mas que, não
com isso, excluída do Colegiado Estadual a
competência anterior de investigar e processar, se
constatado o não rompimento de continuidade entre o
exercício dos cargos parlamentares estadual e federal.

Privilegia-se o munus funcional de parlamentar e não o
agente que o exerce, pois há para esse um limite que
se desconstitui com a interrupção do mandato,
qualquer que seja o motivo.

Não bastante isso, a nos chamar a atenção recente
decisão tomada pelo Ministro Alexandre de Moraes
nos autos da Reclamação 36.571/MT (09/11/2020),
em que anulado decisão do juízo de primeiro grau que

determinou a busca e apreensão em imóvel
residencial de uma parlamentar federal no bojo de
uma investigação de crime cometido na época que era
secretária estadual, e assim o feito, sob o forte
argumento de que somente o Supremo Tribunal
Federal como juiz natural da causa poderia afastar a
inviolabilidade domiciliar, em respeito a cláusula de
reserva jurisdicional - artigo 5.º , XI da Constituição
Federal).

mutatis mutandis é a mesma situação fática e jurídica
nestes autos debatida.

A título de melhor compreender os fundamentos
utilizados pelo Ministro Alexandre de Moraes, segue
trechos extraídos na íntegra da decisão tomada na
Reclamação n.º 36571/MT, verbis: "Dessa maneira,
nas presentes hipóteses, não havendo consentimento
ou pressupondo-se o dissenso do Presidente da Casa
Legislativa, a diligência de busca e apreensão no
interior da Câmara ou Senado Federal somente
poderia ter sido realizada com a devida ordem da
autor idade judic ia l  competente -  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL." "Ora, se o destinatário final da
ordem é o Chefe do Poder Legislativo ou algum outro
parlamentar federal (nas hipóteses de gabinetes
pessoais e apartamentos funcionais, ou mesmo
residências pessoais) - cuja livre manifestação de
vontade poderia evitar a necessidade de mandado
judicial - o Juiz Natural para expedi-la, igualmente sem
qualquer dúvida, somente poderia ser o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL." "Não há dúvidas, portanto, da
possibil idade de decisão judicial, afastando a
inviolabilidade domiciliar ("cláusula de reserva
jurisdicional" - CF, art. 5º, XI), permitir o acesso ao
Congresso, seus gabinetes e apartamentos funcionais,
porém, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, essa
autoridade competente é o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL." "Indubitável o grave ferimento à
Constituição Federal e a Declaração Americana de
Direitos Humanos, a obtenção de provas no interior
do Congresso Nacional, inclusive em gabinetes
parlamentares, e de apartamentos funcionais, ou,
como no caso,  em residência part icular  de
congressista, a partir de mandado de busca e
apreensão expedido por Juiz incompetente, em
flagrante desrespeito ao princípio do juiz natural, a
quem compete observar a cláusula de reserva
j u r i s d i c i o n a l  e  c o m  a  c o n s e q u ê n c i a ,
constitucionalmente prevista, da ilicitude da prova, nos
termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição
Federal, pois a efetiva aplicação dos princípios
consagrados na CARTA MAGNA pretende tornar
impossíveis abusos e desvios em investigações
criminais e processos judiciais." "Não seria razoável ao
juiz de 1º grau, que determinou a colheita de provas no
interior do domicílio da deputada federal, ainda que
sob a justificativa de investigar fato alheio ao exercício
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do mandato, excluir a possibilidade de violação à
intimidade e à vida privada de congressistas no curso
de investigação criminal conduzida por autoridade a
qual falece tal competência, o que subverteria, por vias
oblíquas, o desenho normativo idealizado pela Carta
Política de 1988 para o processo e julgamento, pela
prática de crimes comuns, dos detentores de
mandatos eletivos federais." (nossos destaques)
"Nesse cenário, descerra-se a real probabilidade de
que os efeitos da decisão judicial reclamada, embora
nela não se faça alusão explícita à prática de crime no
curso ou em razão do mandato, possam redundar na
investigação, de maneira sub reptícia, de pessoas que,
em decorrência da função pública que desempenham
na estrutura do nosso Estado Democrático de Direito,
encontram- se sujeitas, com exclusividade, à jurisdição
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do
art. 53, § 1º, c/c o art. 102, I, b, ambos da CF/1988."
(nossos destaques) "Não houve, nas diversas
hipóteses (Rcl 26.745/PA, Rcl 25.534/DF, e a presente
Rcl 36.571/MT), nenhuma autorização judicial do juízo
competente (STF) para que a Polícia pudesse cumprir
o mandado de busca e apreensão no interior da sede
do Poder Legislativo, nos gabinetes de congressistas
ou apartamentos funcionais, ou, no específico caso
dos autos, no domicílio da parlamentar investigada,
configurando flagrante desrespeito ao art. 5º, XI e LVI,
do texto Magno e tornando imprestáveis as provas
obt idas,  pois adquir idas de forma i l íc i ta,  e,
consequentemente, inadmissíveis no processo."
(nossos destaques) "Na presente hipótese, não há
dúvidas, portanto, da incompetência do juízo de 1ª
instância para a determinação das buscas e
apreensões, e, consequentemente, da ilicitude das
provas obtidas, porque produzidas com desrespeito às
prerrogativas parlamentares, à cláusula de reserva de
jurisdição e ao princípio do juiz natural." "Cumpre
reiterar que medidas como a impugnada na presente
ação têm o nítido efeito colateral - desejado ou não -
de franquear a investigação, de maneira subreptícia,
de pessoas que, em decorrência da função pública
que desempenham na estrutura do nosso Estado
Democrático de Direito, encontram-se sujeitas, com
exclusão de quaisquer outras, à jurisdição penal do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 53, §1º,
c/c o art. 102, I, "b", ambos da CF/1988." (sic).

A somar-se a essa linha de entendimento, não seria
em demasia trazer-se à colação situação do também
parlamentar Flávio Bolsonaro, em que igualmente ao
caso destes autos iniciada investigação e o processo
penal no juízo singular, de modo que a partir do
j u l g a m e n t o  d o  H a b e a s  C o r p u s  0 0 1 1 7 5 9 -
58.2020.8.19.0000 proferido pela 3.ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, definido que
a competência seria do próprio Tribunal de Justiça,
ainda que pairando dúvidas se do órgão fracionário ou
especial.

Por oportuno, trazemos à colação a ementa do citado
julgamento, litteris: "Habeas Corpus. Questionamento
sobre regra de competência do foro especial por
prerrogativa de função em razão dos fatos sob
investigação serem contemporâneos e relacionados
ao mandato eletivo que o paciente exercia, à época,
como Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, o que, portanto, atrairia o
foro especial e competência do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça para o processamento e o
julgamento, afastando, pois, a competência do Juiz de
Primeiro Grau. No caso em análise, o Procedimento
Investigatório Criminal foi instaurado em 2018 pelo
Ministério Público Estadual quando o paciente ainda
era Deputado Estadual e, ao término deste mandato,
iniciou-se outro mandato eletivo de Senador, sem
interregno temporal entre os cargos eletivos. Sob a a
ótica dos novos contornos oferecidos pelo STF
recentemente sobre o tema (Questão de Ordem na
A.P. 937) não se encontra uma resposta objetiva à
questão trazida neste habeas corpus, sendo exigível,
portanto, um maior exercício interpretativo para se
definir a quem toca a competência de julgar o
paciente. Havendo inequívoca continuidade no
exercício de função pública, ambos os cargos eletivos
exercidos no Poder Legislativo sem interregno
temporal entre eles, persiste a necessidade do
resguardo da função púbica por meio de aplicação de
regra diferenciada de competência, sem que isso viole
o princípio republicano e princípio da igualdade à luz
dos novos vetores constitucionais. Frise-se, inclusive,
que o Ministério Público, se valendo da sua
independência funcional, opinou em dois sentidos
divergentes, sendo um deles pela tese favorável à
defesa reconhecendo o foro por prerrogativa de
função, o que significa dizer que o tema ora em debate
encerra realmente um exercício interpretativo das
novas diretrizes adotadas pelo STF. Destacase que a
interpretação conferida ao foro por prerrogativa de
função neste voto em nada se confunde com qualquer
espécie de privilégio ao ocupante de função pública,
uma vez que se atém à finalidade protetiva da regra de
competência em relação à função e ao cargo público,
aplicável ao titular que é investigado pela prática de
infração penal no exercício do cargo e em função do
cargo em que estava investido. (.) Concessão parcial
da Ordem." (nossos destaques) Em resumo, tem-se
que havendo reeleição do investigado ou eleição para
outro cargo de igual quilate, mesmo que em casas
legislativas diversas, prorrogado está a competência.

Atento aos passos das razões de decidir filiome ao
posicionamento esposado, em especial por entender
que a decisão nestes autos tomada em face de
Deputado Federal (ainda que relacionado a fato
estranho ao seu atual mandato) pode acarretar
embaraço ao normal exercício da função parlamentar
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e somente o órgão judicial competente (STF) poderá
avaliar se a busca e apreensão abarcou documentos
ou fatos que estejam ligados a assuntos diretamente a
atividade parlamentar, caso em que não comportante
ao juízo monocrático assim intrometer-se, sob a
assertiva de que se assim o fizer usurpar da
competência do juízo natural da causa.

Diante desse contexto podemos concluir que o juízo
competente para a causa é o Tribunal de Justiça
(artigo 81, II da Constituição Estadual) e o juízo
competente para apreciação da medida de busca e
apreensão de documentos em imóvel de parlamentar
federal, tal qual nestes autos ocorrido, é do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do artigo 53, § 1.º c/c
artigo 102, I, b, ambos da Constituição Federal.

Ademais, a justificar tanto o foro de processamento da
causa principal nesta Corte, quanto do pleito
desconstitutivo da inviolabilidade de domicílio (busca e
apreensão) do parlamentar federal perante a Suprema
Corte, em razão não só da natureza dos cargos de
par lamentar  exerc idos sem rompimento de
continuidade pelo co-investigado antes e depois dos
atribuídos fatos que originaram a deflagração do
Procedimento Investigatório Criminal e a decisão de
busca e apreensão, mas sobretudo por conta de, a
esses Juízos, competir deliberar se haverá ou não
desmembramento do feito em relação aos corréus não
detentores de prerrogativa e se a eles extensíveis o
alcance da ef icácia da decisão tomada em
inobservância ao critério firmador da competência, de
modo que, enquanto assim não deliberado, a suportar
estes os mesmos efeitos da decisão revestida de
nulidade por conta daquele detentor de prerrogativa
que teve obstruído direito de ser processado por órgão
judicial competente.

E não se diga que o remédio habeas corpal não seria
legítimo ao rechaço da alegada ofensa tida por ilegal,
porquanto sabido que a coação considerar-se-á ilegal
quando quem a ordenar não tiver competência para
fazê-lo ( artigo 648, III do Código de Processo Penal).

Posto assim e verificando fortes os argumentos para a
desconstituição do questionado ato, estou a vislumbrar
presentes o fumus boni iur is pela manifesta
plausibilidade substancial do alegado e o periculum in
mora diante do suportado prejuízo decorrente da
perpetuação dos efeitos de decisão emanada de juízo
incompetente, a ponto de autorizar não só o imediato
restabelecimento da ordem, como também se lhe
imprimido efeito satisfativo.

Firme nessa ponderação ao argumento de que a
prorrogação do foro por prerrogativa de função se
verifica de forma plena para casos de reeleição para
outro mandato, ainda que para exercício em casas

legislativas diferentes , pois não o fato de tão apenas
não mais a frente do cargo de deputado estadual, o
co-investigado Josimar Cunha Rodrigues, a afastar a
competência por prerrogativa de função que detinha
ao tempo dos atribuídos fatos. Esta, a meu ver,
permanecida inalterada diante da manutenção
ininterrupta do exercício da função parlamentar pelo
investigado eleito para o cargo de deputado federal,
com deslocamento apenas de âmbito legislativo
(estadual para federal).

Inobstante tudo isso, a reforçar a manutenção desta
prerrogativa o fato de que atualmente investido o co-
investigado no cargo de Deputado Federal, situação
esta por si só a recomendar ao juízo de base cautela
no acolhimento da medida de busca e apreensão de
documentos em sua residência sem antes remetidos
os autos ao juízo natural (STF), por força do art. 102, I,
"b" da Constituição Federal.

No caso destes autos, em razão da medida ter sido
tomada quando já no exercício da função parlamentar
federal somente a Suprema Corte o competir para
afer ição da necess idade de romper com a
inviolabilidade do domicílio residencial do deputado
federal para fins de adoção e aplicação da medida de
b u s c a  e  a p r e e n s ã o  d e  d o c u m e n t o s  ,
independentemente de relacionada a tomada deste
procedimento em feito que apura suposta prática não
atrelada ao atual mandato federal.

A superação da competência ao firmo de não competir
ao Tribunal local o processamento do feito em razão
de não mais investido no cargo de deputado estadual
torna vulnerável não só a prerrogativa parlamentar de
inviolabilidade de domicílio, como também fragilizada a
garantia de liberdade por conta de processado por
juízo incompetente.

Violar as prerrogativas de parlamentar federal com a
proferição de decisão de juízo monocrático, ainda que
sob o argumento de que investigado por ato estranho
ao seu mandato, porém decorrente de anterior
legislatura parlamentar estadual, é malferir a garantia
constitucional do juiz natural e seus consectários do
juiz competente e imparcial.

Por tudo isso e demonstrado os autorizativos
requisitos da cautelar, hei por bem ANULAR a decisão
proferida no processo nº 0828665- 05.2021.8.10.0001
de busca e apreensão de documentos e medidas
assecuratórias em trâmite na 1ª Vara Criminal de São
Luís/ MA, em todos os seus efeitos, inclusive
determinando a imediata paralisação da extração de
dados e devolução dos bens apreendidos, inclusive
dos veículos, contas bancárias e demais cominações
da decisão de primeira instância, bem ainda,
SUSPENDER as invest igações at inentes ao
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Procedimento Investigatório Criminal n.º 011660-
750/2018, em trâmite no GAECO /  MA até o
julgamento f inal deste wri t .

Desta decisão dê-se imediata ciência a autoridade
impetrada para fins de cumprimento, servindo, de logo,
como mandado e/ou ofício.

Dispensa-se as informações por suficiente para
aferição da ordem os documentos apensados à inicial,
em especial por restrito a debater competência.

Encaminhem-se os autos ao parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se. Publique-se.

São Luís, 22 de OUTUBRO de 2021.

Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA
ARAUJO RELATOR

Site:

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque

no/?numero=27221
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