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Eu não sou Marcio Tadeu! (Artigo)
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MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES Promotor de Justiça

O leitor não se enganou: eu não sou Marcio Tadeu!
Pelo menos não sou aquele tem usado o whatsApp
para, em mensagens para autoridades no interior do
Estado e até na Bahia, aplicar golpes, lesando
pessoas de boa-fé. E por não ser esse "Marcio Tadeu"
que se apresenta como Promotor de Justiça e induz
autoridades em erro é que peço licença para
apresentar algumas dicas sobre como não cair nesse
tipo de delito. Nos casos a que me reporto, não houve
apropriação de meu contato de whatsApp pelo
estelionatário (ou estelionatária, ou criminosos
associados), pois já havia acionado a verificação em
duas etapas, em um procedimento explicado no link
https://faq.whatsapp.com/gene-ral/verification/about-
two-s tep-ver i - f ica t ion/? lang=en .  Com essa
providência, reduz-se a possibilidade de os criminosos
capturarem tua conta no aplicativo. Reduz? Sim, pois
os hac-kers já criaram um golpe para tentar burlar a
dupla verificação, como explica o site Olhar Digital
(https://olhardigi-tal.com.br/2021/05/14/seguran-
ca/novo-golpe-consegue-driblar-a-dupla-autenticacao-
do-whatsapp/ ). A solução é nunca fornecer qualquer
informação sobre suas contas em redes sociais,
pr incipalmente senhas, a part i r  de supostas
mensagens das próprias plataformas, pelo simples
fato de que elas já têm todas as informações de que
precisam.

O falso Marcio Tadeu usa uma foto minha, extraída de
matérias jornalísticas e ainda disponíveis na internet,
e, com um celular cujo número muda periodicamente,
abre uma conta no whatsApp, utilizando-a para aplicar
o golpe que sempre se inicia com uma solicitação de
apoio em uma atividade oficial da Promotoria de
Justiça. Aqui é a oportunidade para uma segunda dica:
nunca o Ministério Público vai procurar apoio de
autoridades fora dos meios oficiais, no mínimo, pelo e-
mail institucional que tem sempre a terminação
mpma.mp.br . Outra dica: se "Marcio Tadeu" não é o
Promotor de Justiça de sua cidade, entre em contato
com a Promotoria e confirme a origem e a veracidade
do contato, ou, se for fora do expediente, não atenda
até que a solicitação chegue por um canal oficial, ou,
se entender pela urgência do contato, a Ouvidoria do
MP atende 24 horas pelo whatsApp (98) 99137-1298.

O Ministério Público tem, via de regra, meios para
executar suas próprias atividades. Desconfie de
qualquer solicitação pedindo apoio para missões de
agentes do Ministério Público que não forem
realizadas com antecedência e por meio escrito, ainda

que transmitidos pelo e-mail institucional. Se houver
dúvida, não estenda a conversa e sol ici te a
comunicação oficial. É seu direito e é o que a lei
determina.

Nesse período de recesso, de 20/12/2021 a
06/01/2022, o Ministério Público atende pelo plantão.
E eu não estou nessa escala, portanto, qualquer
pedido em meu nome, pelo whatsApp, utilizando meu
cargo como Promotor de Justiça  deve ser
desconsiderado e denunciado para o número da
Ouvidoria já acima referido.

Às vítimas do golpe, minha solidariedade. Seu
lamentável prejuízo foi consequência do respeito e
consideração não a mim, sei disso, mas ao Ministério
Público. Já relatei o caso ao Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral de Justiça, que o remeteu para a
investigação policial devida. Representei também
perante as Promotorias de Justiça dos locais onde
foram enganadas as vítimas. Peço aos que foram
lesados que, mesmo assim, façam o registro do
Boletim de Ocorrência na Delegacia On Line, pelo link
( h t t p s : / / d e l e g a c i a o n l i -
ne.ssp.ma.gov.br/ocorrencias/nova ), anexando,
sempre que possível, prints da tela da conversa com
os criminosos.

Aos que não me conhecem, sou o Márcio Thadeu que
resolveu expor essa questão por empatia com as
vítimas, para que não haja mais novos casos e para
demonstrar-lhes respeito. Sei que a forma gentil e
polida das mensagens do golpista ajudaram em seu
logro. Estelionato é o golpe dos cavalheiros. Evitá-lo
requer ter presente consigo a permanente vigilância
sobre pistas que seu comportamento inusitado nos
aponta, por mais crível que seja a abordagem. É como
advertia Rui Barbosa, a quem parafraseio, com as
devidas adaptações: não se deixem enganar pelas
palavras, pois os canalhas também as dominam. Triste
pensar que em tempos de pandemia a confiança no
próximo é testada de forma vil, como nesses casos.
Os tempos de hoje, com as provações que nos
cercam, deveriam nos conduzir a um exercício diário
de solidariedade e não de engodo. Mas este Márcio
Thadeu que vos escreve e que agradece a atenção é
um discípulo da máxima do eterno Ariano Suassuna:
"Sou um realista esperançoso. Sou um homem da
esperança".

E acrescento, com o indispensável Patrono da
Educação Brasileira, na forma da lei 12.612/2012, o
eterno Paulo Freire: "É preciso ter esperança, mas ter
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esperança do verbo esperançar (...) Esperançar é
levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para
fazer de outro modo. " Feliz ano novo! Com
esperança!

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.561.orig.pdf
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Após ação do MP, criança com doença rara é
transferida para tratamento em São Luís
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BARREIRINHAS - Após ajuizar ação com pedido de
tutela provisória de urgência, em 19 de dezembro, o
Ministério Público do Maranhão obteve, no mesmo
dia, decisão favorável do Poder Judiciário obrigando o
Estado do Maranhão a garantir a transferência de uma
adolescente de 12 anos para receber atendimento em
hospital de alta complexidade em São Luís.

A paciente tem Síndrome de Rett, mutação genética
rara que afeta o desenvolvimento do cérebro em
meninas.

Ela estava internada desde o dia 10 de novembro no
Hospital Regional de Barreirinhas com quadro clínico
de pneumonia e evoluiu para intubação orotraqueal. O
procedimento é adotado para manter uma via aberta
até o pulmão e garantir a respiração adequada.

A decisão determinava a transferência, em 24 horas,
para a capital. De acordo com o promotor de justiça
Francisco de Assis Silva Filho, autor da ação, a
transferência foi cumprida no prazo determinado.

Na ação, o representante do MPMA destacou que
durante a internação em Barreirinhas os médicos
tentaram retirar a ventilação mecânica sem sucesso e
a paciente precisava de cuidados intensivos em leito
de UTI. (CCOMMPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/assinatura-

digital

1

https://oprogressonet.com/centraldocliente/assinatura-digital
https://oprogressonet.com/centraldocliente/assinatura-digital


Polícia Civil cumpre mandado de prisão por
tortura
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A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio do 20 DP
de Pinheiro e do Plantão da 5ª Delegacia Regional de
Pinheiro, cumpriu Mandado de Prisão Temporária em
desfavor de D.D.A. pelo crime de tortura.

O investigado teria agredido uma mulher com
pauladas e raspado o cabelo da vítima, na companhia
de outros indivíduos que chegaram a filmar a tortura.
O vídeo do crime, que teria ocorrido em agosto desse
ano, circulou nas redes sociais, causando grande
indignação pela barbaridade com que fora praticado.

Ao todo já são 3 investigados presos. Mais dois
indivíduos, que também já tiveram suas prisões
temporárias decretadas, seguem procurados pela
polícia. O investigado foi colocado a disposição da
justiça, no presídio de Pinheiro.

Site: https://omaranhense.com/policia-civil-cumpre-

mandado-de-prisao-por-tortura/
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