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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Procuradoria Geral de Justiça 

 
ATOS 

 

ATO-GAB/PGJ - 1932022 

( relativo ao Processo 51222022 ) 
Código de validação: DF9B8D3161 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com base no Art. 127, § 2º da Constituição Federal e 
Art. 94, § 2º da Constituição Estadual e Emenda n° 41/2003, 
R E S O L V E: 
Conceder Aposentadoria Voluntária, com proventos integrais mensais e com paridade, ao servidor JOSÉ MARIANO REIS LOPES, 
matrícula nº 1061001, Técnico Ministerial - Área: Execução de Mandados, Classe 'C', Padrão '15' do Quadro de Apoio Técnico- 
Administrativo do Ministério Público do Estado do Maranhão, com fundamento no artigo 6º, da Emenda Constitucional 41/2003, 

tendo em vista o que consta no Processo 5122/2022, com parcelas fixadas no valor total de R$ 12.070,71 (Doze mil, setenta reais e 
setenta e um centavos), conforme abaixo discriminadas: 
- Vencimento do cargo de Técnico Ministerial - Área: Execução de Mandados, Classe 'C', Padrão '15', no valor de R$ 8.751,33 (oito 
mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos); 
- Adicional por Tempo de Serviço (30%) no valor de R$ 2.625,40 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos); 
- Decisão Judicial (6,1%) no valor de R$ 693,98 (seiscentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos). 
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público. 
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Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário 
Eletrônico do Ministério Público. 

 
assinado eletronicamente em 24/06/2022 às 11:15 hrs (*) 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

ATO-GAB/PGJ - 1942022 
Código de validação: 4C6D3ADB60 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
de suas atribuições legais, com base no art. 127, § 2.º da Constituição Federal e art. 94, § 2.º da 
Constituição Estadual, 
R E S O L V E: 
Exonerar o Promotor de Justiça MARCO AURÉLIO BATISTA BARROS, titular da 34ª Promotoria de Justiça Especializada do 
Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís, de entrância final, do cargo, em comissão, de ASSESSOR DO PROCURADOR-
GERAL DE JUSTIÇA, Símbolo CC - 08, devendo ser considerado a partir de 20 de junho de 2022, tendo em vista o que consta do 
Processo n° 9956/2022. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público 
 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 13:09 hrs (*) 
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

ATO-GAB/PGJ - 1952022 

Código de validação: FBA72EDB53 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E : 
Exonerar o Promotor de Justiça HENRIQUE HELDER DE LIMA PINHO, titular da 04ª Promotoria de Justiça Especializada da 
Comarca Bacabal, de entrância intermediária, da Função de Confiança de Assessor Especial, com atuação no Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Organizações Criminosas - GAECO, devendo ser assim considerado a partir de 20 de junho de 2022, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 9956/2021. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público  
 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 13:01 hrs (*) 
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

ATO-GAB/PGJ - 1972022 
Código de validação: F1D1B24CD1 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E : 
Nomear o Promotor de Justiça MARCO AURÉLIO BATISTA BARROS, titular da 34ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo 
Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís, de entrância final, para exercer a Função de Confiança de Assessor Especial, com atuação 
no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas - GAECO, tendo em vista o que consta do Processo nº 
9956/2022. 
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público 
 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 13:01 hrs (*) 
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
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ATO-GAB/PGJ - 1982022 
Código de validação: 61859E779C 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 127, 
§ 2.º da Constituição Federal e art. 94, § 2.º da Constituição Estadual, 
R E S O L V E: 
Nomear o Promotor de Justiça HENRIQUE HELDER DE LIMA PINHO, titular da 04ª Promotoria de Justiça Especializada da 
Comarca Bacabal, de entrância intermediária, para exercer o cargo, em comissão, de ASSESSOR DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, Símbolo CC - 08, da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista o que consta do Processo n° 9956/2022. 
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

 
assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 15:03 hrs (*) 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

ATO-GAB/PGJ - 1992022 
Código de validação: D2A2ED0924 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, com base no art. 127, § 2.º 
da Constituição Federal, art. 94, § 2.º da Constituição Estadual e art. 17, da Lei Complementar nº 013/91 e alterações posteriores, e, 
também, as disposições constantes na seção V do Capítulo IV, do Título III, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público, 
R E S O L V E : 
Nomear a Procuradora de Justiça THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO, titular da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, para 
exercer a Função de Corregedor-Geral do Ministério Público, para o biênio 2022/2024, tendo em vista o que consta do Processo nº 
7976/2022. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público 
 

assinado eletronicamente em 28/06/2022 às 12:01 hrs (*) 
EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

Colégio de Procuradores 

 
CONVOCAÇÃO 
 
Senhor(a) Procurador(a) de Justiça 
 
CONVOCO Vossa Excelência para a Sessão Solene do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público que dará 
posse ao Corregedor-Geral do Ministério Público (biênio 2022/2024), no dia 01 de julho de 2022 (sexta-feira), às 10 horas, no 
Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau.  

Solicito, pois, a Vossa Excelência, que compareça ao local com a devida antecedência portando as vestes talares e a medalha do 
mérito do Ministério Público.   
São Luís, 27 de junho de 2022. 
 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
Procuradora-Geral de Justiça 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 
EXTRATOS 
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EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
 

PROCESSO N° 10062/2020: OBJETO: A Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão reconhece e confessa ser devedora à empresa 
ÁGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME, do valor de R$ 18.135,01(dezoito mil, cento e trinta cinco reais e um 
centavo), relativo aos serviços prestados durante a vigência do Contrato n° 26/2016, conforme demostrado e autorizado nos autos do 
Processo administrativo nº 10062/2020. Nota de Empenho nº 2022NE001398. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.92.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Plano Interno: INFORMÁTICA. BASE LEGAL: Lei nº 8666/93, e ainda na Lei Federal nº 
4.320/64, no Decreto Estadual nº 27.255/11. CONTRANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, representada pelo Procurador-Geral de Justiça, Sr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau. CONTRATADA: ÁGUIA NET 
CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME., representada pelo Sr. Odilon Rauen Júnior. 

São Luís, 27 de junho de 2022. 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

EXTRATO DE 1° TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 046/2020. 
 
PROCESSO N° 13149/2020: OBJETO: Registra administrativamente o apostilamento da variação do valor contratual decorrente do 

reajuste na ordem de 10,738488%, que corresponde ao acréscimo de R$ 576,22 (quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois 
centavos), ao valor mensal, importando no montante mensal de R$ 5.942,12 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e doze 
centavos), a ser pago no período de 11.01.2022 a 10.01.2023. NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000074, datada de 23/06/2022. 1º 
TERMO DE APOSTILAMENTO assinado em 27/06/2022. BASE LEGAL: artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e ainda, mediante 
Cláusula Sexta: “Do Reajuste” estabelecida no Contrato nº 046/2020. CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 
representada por seu Diretor-Geral: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES, CONTRATADA: ALFA ENGENHARIA LTDA. 
São Luís-MA, 28 de junho de 2022. 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

Promotorias de Justiça da comarca da Capital 

 
 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

PORTARIA-14ªPJESLZ - 92022 
Código de validação: F9AD8B57E3 
PORTARIA Nº. 009/2022-14ª PJE 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 003/2022 
(SIMP: 001816-500/2022) 
 

RONALD PEREIRA DOS SANTOS, Promotor de Justiça titular da 14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, usando das atribuições que lhe conferem o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 26, inciso 
I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, 
CONSIDERANDO que a demanda da Notícia de Fato nº 001/2022 alcançou parcialmente o objetivo proposto com a elaboração da 
Recomendação REC-14ªPJESLZ-12022 na qual estipulou prazos para que a Secretaria de Estado da Saúde cumpra o dever 
constitucional e legal cometido ao Poder Público de assegurar o direito à informação adequada e acessível a pessoas com deficiência 
e seus familiares sobre as formas de acesso aos exames genéticos previsto pela Portaria nº 5, de 30/01/2014, referente ao Relatório 
nº 109 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC);  
CONSIDERANDO o que estabelece a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ratificada pelo Decreto Legislativo 

nº 186/2008 e promulgada por meio do Decreto nº 6.949/2007), incorporada no ordenamento jurídico pátrio, com status de emenda 
constitucional; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 7.853/1989, nos Decretos nº 3.298/1999, bem como na Lei nº 13.146/2015, de 06 de julho 
2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
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RESOLVE converter a referida Notícia de Fato no Procedimento Administrativo nº 003/2022, nos termos do art. 4º, § 1º, I, do Ato 
Regulamentar Conjunto nº 005/2014 do GPGJ-CGMP da Procuradoria-Geral de Justiça para acompanhar os prazos estabelecidos na 

Recomendação REC-14ªPJESLZ-12022. 
Como providências preliminares: 
1) designar ROBSON SOEIRO RIBEIRO, Técnico Ministerial – Administrativo (Matrícula 1070231) para que exerça a 
função de Secretário no presente Procedimento Administrativo; 
2) oficie-se à Biblioteca da PGJ para que publique a presente Portaria no Diário Oficial da Justiça do Estado do Maranhão; 
3) autue-se e registre-se esta Portaria em livro próprio. 
 

assinado eletronicamente em 14/06/2022 às 10:02 hrs (*) 

RONALD PEREIRA DOS SANTOS 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior 
 

BURITICUPU 
 

REC-1ªPJBUR - 32022 

Código de validação: A5E2C58908 
REF. NF. SIMP nº 001163-509/2022 
 
Ao Senhor 
VANDER CLEBER FREITAS FLOR 
Secretário Municipal de Administração Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA 
 
Ao Senhor 

MATEUS NOBRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Cultura Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA e 
A sua Senhoria a Senhora 
EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA 
Secretária Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA 
 
O Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio da sua representante que esta subscreve, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, e no art. 26, 

inciso IV c/c §1º, inciso IV e art. 27, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 013/91, 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
CONSIDERANDO que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações devem ser 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da 
Constituição Federal); 
CONSIDERANDO, que, ressalvados os casos especificados em lei, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 19, XXI, da Constituição Estadual); 
CONSIDERANDO que a licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (art. 3°, da Lei n° 
8.666/93); 
CONSIDERANDO que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
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circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto em lei, bem como estabelecer 
tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de 
agências internacionais, ressalvado, também, o disposto em lei; (art. 3°, § 1°, I e II, da Lei n°8.666/93); 
CONSIDERANDO a tramitação de procedimento ministerial (Notícia de Fato 00163-509/2022) instaurado após o recebimento de 
protocolo oriundo da Ouvidoria do MPMA na qual trasmitiu representação formulada por vereador do Município de Buriticupu/MA 
na qual apontou imóveis que teriam sido locados pelo município e não teriam sido utilizados, em evidente prejuízo ao erário (Id. ID: 
13354881 / 1). 
CONSIDERANDO que foi determinada a expedição de ordem de serviço ao técnico ministerial executor de mandados da Promotoria 
de Justiça que atestou a veracidade dos fatos no sentido de não utilização pública dos imóveis, inclusive com renovação de contrato 

em que o município não utilizou os imóveis, em descumprimento dos contratos firmados pelo poder público, em verdadeiro desvio 
de finalidade causando prejuízos ao erário público (RELAT-DPJBUR - 112022 - ID: 13385499 / 1 e RELAT-DPJBUR - 122022 - ID: 
13490271 / 1). 
CONSIDERANDO que em pesquisa realizada ao portal de transparência do Município e Mural SACOP, encontrou-se apenas o 
processo administrativo de dispensa n. 005/2021, relacionado ao imóvel Rua da Paciência, Nº 27, Centro, CEP 65393-000, 
Buriticupu/MA (instalações e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura) e informações de pagamento 
referente ao ano de 2021. Porém em relação ao processo de dispensa 010/2021, relacionado ao imóvel da Rua do Comércio, Nº 146, 
Centro, CEP 65393-000, Buriticupu/MA (instalações e funcionamento do Programa do Bolsa família), não encontrou-se o processo 
licitatório, vez que embora conste referência no portal ao referido procedimento, foi inserido documentos de outra dispensa, entretanto, 

encontrou-se referências de pagamento de 2021 e 2022. 
CONSIDERANDO, por fim, que também não encontrou-se o procedimento licitatório 089/2021, referente ao imóvel da Rua Dom 
Moto, S/N, Centro, CEP 65393-000, Buriticupu-MA (instalações e funcionamento da sala do empreendedor- SEBRAE), encontrando-
se apenas referência de pagamento do ano de 2022. 
CONSIDERANDO que tais fatos configuram atos típicos de improbidade administrativa (art. 10, inciso VIII: VIII - frustrar a licitude 
de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;      (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). Com efeito,     na lição 
de Hely Lopes Meirelles: ’O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade, embora atuando nos limites da sua 

competência, pratica ato por motivos ou fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público’. 
CONSIDERANDO que no presente caso, embora fosse possível a dispensa da licitação, a não realização do objeto da licitação 
(utilização dos imóveis locados) configura fraude ao procedimento administrativo licitatório pelo desvio de finalidade e violação do 
princípio da eficiência, com efetivo prejuízo ao erário, uma vez que houve pagamento no ano de 2021 e 2022, sem a utilização dos 
imóveis para qualquer finalidade. 
CONSIDERANDO a quantificação do dano ao erário e provas suficientes de autoria e materialidade dos atos de improbidade 
administrativa por parte dos recomendados, verifica-se o aparente preenchimento dos requisitos para propositura de Acordo de Não 
Persecução Civil, conforme previsão no art. 17-B da Lei 8.429/92, por meio das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. 

CONSIDERANDO que no âmbito do Ministério Público existe diretriz clara no sentido de que seja conferida prioridade à resolução 
consensual das demandas, a teor da Recomendação nº 54/2017-CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução nº 
179/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, regulamentando o 
§ 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/1985. 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art. 27, IV da Lei Complementar Estadual 13/91, 
expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover; 
CONSIDERANDO a urgência em corrigir a ilegalidade demonstrada e evitar danos ao erário. 
Resolve RECOMENDAR, que: 

1. O senhor VANDER CLEBER FREITAS FLOR, Secretário Municipal de Administração, proceda à imediata ANULAÇÃO 
do Contrato n. 1001021/2022 - dispensa de licitação n. 089/201-SEMAPLAN - imóvel da Rua Dom Moto, S/N, Centro, CEP 65393-
000, Buriticupu-MA (instalações e funcionamento da sala do empreendedor- SEBRAE), bem como todos os atos administrativos e 
contratuais subsequentes, com suspensão de pagamentos; 
2. A senhora EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA, Secretária Municipal de Assistência Social, proceda à imediata 
ANULAÇÃO do Contrato n. 1001010/2021 - dispensa de licitação n. 101/201-SEMDESPES - relacionado ao imóvel da Rua do 
Comércio, Nº 146, Centro, CEP 65393-000, Buriticupu/MA (instalações e funcionamento do Programa do Bolsa família), bem como 
todos os atos administrativos e contratuais subsequentes, com suspensão de pagamentos 
3. O senhor MATEUS NOBRE DA SILVA, Secretário Municipal de Cultura, proceda à imediata ANULAÇÃO do Contrato 

n. 1701008/2022 - dispensa de licitação n. 005/2021-SEMUC e 0014/2022-SEMUC - imóvel da Rua da Paciência, Nº 27, Centro, 
CEP 65393-000, Buriticupu/MA (instalações e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Cultura), bem como 
todos os atos administrativos e contratuais subsequentes, com suspensão de pagamentos 
4. Que sejam tomadas todas as providências legais para a imediata devolução ao erário municipal de quaisquer valores já 
pagos em dos Contratos acima mencionados, com os valores devidamente corrigidos pelo INPC ou índice similar; e 
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5. que seja encaminhado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, DOCUMENTO COMPROBATÓRIO do 
cumprimento à presente Recomendação, sob pena do ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, inclusive na seara criminal, para 

responsabilização solidária do gestor e dos demais envolvidos nos ilícitos aqui noticiados. 
Por fim, requer-se que a resposta à presente Recomendação seja encaminhada por via eletrônica, ao e-mail desta 1ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Buriticupu/MA: 1pjburiticupu@mpma.mp.br. 
Requisita-se, ainda, do: 
a. Senhor VANDER CLEBER FREITAS FLOR, Secretário Municipal de Administração, cópia INTEGRAL do processo 
licitatório de dispensa de licitação n. 089/201-SEMAPLAN, respectivo contrato e processos de pagamentos relacionados ao referido 
contrato. 
b. Senhora EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA, cópia INTEGRAL do processo licitatório de dispensa de licitação 

n. 101/201-SEMDESPES, 
respectivo contrato e processos de pagamentos relacionados ao referido contrato. 
c. Senhor MATEUS NOBRE DA SILVA, Secretário Municipal de Cultura, cópia INTEGRAL do processo licitatório de 
dispensa de licitação n. 005/2021- SEMUC e 0014/2022-SEMUC, respectivo contrato e processos de pagamentos relacionados ao 
referido contrato. 
Ademais, NOTIFICA-SE os agentes acima referidos, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentem defesa escrita, oportunidade 
em que poderão manifestar interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Cível a fim de evitar ajuizamento de ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa. 
Segue cópia integral da Notícia de Fato - 001163-509/2022. 

Publique-se a presente recomendação no Diário Eletrônico do MPMA. Buriticupu/MA, 27 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 10:16 hrs (*) 
FELIPE AUGUSTO ROTONDO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

 
CAROLINA 

 

PORTARIA-PJCAR - 122022 
Código de validação: 6D3187D20D 
 
REF.: SIMP 000805-012/2021 
 
OBJETO: ABERTURA DE  PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO / ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU QUE TEM 
COMO OBJETO APURAR  A SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DA PRAÇA 

DO ESTUDANTE E A REGULARIDADE DA OBRA. 
MARCO TÚLIO RODRIGUES LOPES, Promotor de Justiça Titular da Comarca de Carolina-MA, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 
8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes; 
CONSIDERANDO a tramitação de investigações perpetradas até a presente data acerca do procedimento aberto consoante OFC 
315/2021 CMC- CÂMARA Municipal de Carolina. 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pela fiscalização de atos que possam configurar crimes e/ou 
improbidade administrativa, inclusive sendo este serviço de fiscalização uma atuação de natureza eminentemente relevante para o 
resguardo de direitos e punição de atos ilícitos; 
CONSIDERANDO necessidade de diligências complementares, mormente para angariar elementos concretos e atuais que permitam 
de modo legal e razoável a oferta de outras providências; 
CONSIDERANDO tudo que consta na Notícia de Fato SIMP n.º 000805-012/2021; 
RESOLVE: 
DETERMINAR a conversão da Notícia de Fato SIMP n.º 000805-012/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO 
SENSU/ACOMPANHAMENTO, para o regular acompanhamento da matéria versada, qual seja, investigar a regularidade da obra 

da praça do estudante e determinar a realização de diligências complementares, mormente para angariar elementos concretos e  
atuais que permitam de modo legal e razoável a oferta de outras providências; devendo o setor administrativo desta Promotoria  de 
Justiça registrar a presente portaria em livro próprio E NO SISTEMA SIMP, autuá-la, e fixá-la em local de costume e encaminhá-la 
para publicação, registrando as informações abaixo na capa dos autos, conforme RESOLUÇÃO Nº 22/2014 – CPMP; 
Por fim, DETERMINO: 
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a) cópia à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial; 
b) seja afixada cópia desta portaria no átrio desta Promotoria de Justiça pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

c) a autuação do presente procedimento como Procedimento Administrativo, instaurado por meio da presente Portaria, ficando, desde 
já nomeado Katlyn Danielle Teixeira Nogueira - Técnico Ministerial, matrícula 1071394, para atuar como secretário e, numerando-
se e rubricando-se todas as suas folhas, devendo proceder na forma disciplinada nas normas do Colégio de Procuradores do Ministério 
Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP de registro cronológico; 
d) Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público. 
Carolina-MA, Data da Assinatura. 
 

assinado eletronicamente em 24/06/2022 às 11:57 hrs (*) 

MARCO TULIO RODRIGUES LOPES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
 

PORTARIA-PJCAR - 132022 
Código de validação: 9DE39F25B4 
 
REFERÊNCIA: SIMP 415-012-2022 
 

OBJETO: ABERTURA DE  PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO / ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU A PARTIR 
DE RECLAMAÇÃO RECEBIDA  DE QUE  O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CLAYTON  NOLETO, 
O PRESIDENTE DA AGEMSUL, DAVISON DO NASCIMENTO E O PREFEITO DE CAROLINA, DR. ERIVELTON 
PARTICIPARAM DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALÍPIO DE 
CARVALHO, TERÇA-FEIRA 23/11/2021, A PLACA INDICATIVA DA OBRA NÃO EXPÕE OS VALORES DA OBRA 
LICITADA.  
MARCO TÚLIO RODRIGUES LOPES, Promotor de Justiça Titular da Comarca de Carolina-MA, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a transparência com o dinheiro público diante do que entendemos como obra com 
cheiro de corrida eleitoral e sem a devida transparência que é característica no  Município  de Carolina/MA; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pela fiscalização de atos que possam configurar crimes e/ou 
improbidade administrativa, inclusive sendo este serviço de fiscalização uma atuação de natureza eminentemente relevante para o 
resguardo de direitos e punição de atos ilícitos; 

RESOLVE: 
DETERMINAR a abertura de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU/ACOMPANHAMENTO, para o regular 
acompanhamento da matéria versada, ou seja, a necessidade de  acompanhar a regularidade da obra da praça Alípio de Carvalho; 
devendo o setor administrativo desta Promotoria de Justiça registrar a presente portaria em livro próprio E NO SISTEMA SIMP, 
autuá-la, e fixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, registrando as informações abaixo na capa dos autos, 
conforme RESOLUÇÃO Nº 22/2014 – CPMP; 
Por fim, DETERMINO: 
a) cópia à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial; 

b) seja afixada cópia desta portaria no átrio desta Promotoria de Justiça pelo prazo de 15 (quinze) dias; 
c) a abertura do presente procedimento como Procedimento Administrativo Stricto Sensu/PASS, instaurado por meio da presente 
Portaria, ficando, desde já nomeado Leandro Naiva Tinoco - Técnico Ministerial, matrícula 1072985, para atuar como secretário e, 
numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, devendo proceder na forma disciplinada nas normas do Colégio de Procuradores 
do Ministério Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP de registro cronológico; 
d) Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público. 
Carolina-MA, Data da Assinatura. 

 
assinado eletronicamente em 24/06/2022 às 10:55 hrs (*) 

MARCO TULIO RODRIGUES LOPES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 28/06/2022. Publicação: 30/06/2022. Edição nº 119/2022.  
 

 

11 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Av. Prof. Carlos Cunha n.º, 3261 Calhau. CEP: : 65076-820. Fone: (98) 3219-1600. 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão - www.mpma.mp.br 
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca - Fone: (98) 3219-1656 / Fax: (98) 3219-1657. E-mail: diarioeletronico@mpma.mp.br 

 
 

 

CHAPADINHA 
 

 

PORTARIA Nº 15/2018-1ª PJCHAP 
Objeto: Conversão da Notícia de Fato n. º 002649-262/2017 em Inquérito Civil. 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua representante signatária em exercício na Comarca de Santa 
Luzia/MA, no desempenho de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 26, 
inciso 1 da Lei n. 0 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público; e no art. 26, incisos IV e V, da Lei Complementar n. º 13/91 - Lei 
Orgânica do Ministério Público do Maranhão: 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 002649-262/2017- 1ª PJCHAP, instaurada a partir de representação ofertada pelo Vereador 
ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR, denunciando irregularidades no PP 080/2017, tendo em vista que há indícios de que a 
obra teve início antes da realização da licitação; 
CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos narrados na representação e do esgotamento do prazo de 
conclusão da notícia de fato; 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos, através das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias; 
CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, art. 5°. IV e parágrafo único, a 
Resolução nº 02/2014, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, da Lei nº 7.347/85, da Lei Complementar nº 13/91 e demais dispositivos legais pertinentes; 
RESOLVE CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO 
Nº 002649-262/2017, em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos atos descritos na inicial; 
DESIGNAR, como Secretária, para auxiliar na instrução deste Procedimento Administrativo, a servidora JOANALINA VIEIRA DA 
SILVA DINIZ; 
DETERMINAR de imediato, que se proceda à autuação desta Portaria, bem como ao registro no Sistema Simplificado do Ministério 
Público - SIMP e envio à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial. 
Como primeiras diligências, DETERMINAR: 

l. Oficie-se ao Prefeito Municipal de Chapadinha/MA, cientificando-o sobre a instauração do presente Inquérito Civil e requisitando 
cópia do procedimento licitatório 080/2017 e resposta escrita no prazo de 1 O (dez) dias; 
2. Extraia-se informações e documentos referentes ao processo de licitação em questão no site do TCE/MA e Secretaria de 
Controle e Transparência do Maranhão: 
3. Após, voltem-me conclusos para deliberação. 
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 
Chapadinha/MA, 18/06/2018. 
 

ILMA DE PAIVA PEREIRA 
Promotora de Justiça 

Titular da 1 ª Promotoria de Justiça de Chapadinha/MA 
 

 
MIRADOR 

 

PORTARIA-PJMIR - 72022 

Código de validação: 5628827239 
PORTARIA Nº07/2022 – PJ/MIR 
SIMP Nº 000359-059/2021 
 
OBJETO: Instaurar Inquérito Civil nº 01/2022-PJ/MIR, tendo como objeto apurar suposta adoção ilegal de recém-nascido (adoção à 
brasileira) tendo como autora, Sra. Marcilene Ribeiro de Oliveira (genitora), bem como , averiguar se houve a participação do 
Conselho Tutelar de Sucupira do Norte (MA) na conduta ilegal. 
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRADOR/MA, por meio do Promotor de Justiça subscritor, usando das atribuições que lhe 
conferem o art. 129, inciso III, da Constituição Federal/1988 e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

(Lei nº 8.625/1993) e Artigos 1º e 4º da Resolução nº 23, de 2007do CNMP; 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal/1988; 
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CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste Órgão Ministerial, através da Promotoria de Justiça de Paraibano (MA), 
suposta adoção ilegal de recém- nascido, tendo como autora a própria genitora , Marcilene Ribeiro de Oliveira, para um casal 

residente na cidade de São Luís/MA; 
CONSIDERANDO o CC (lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002), o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como 
ECA (lei 8.069/90) e a nova Lei Nacional da Adoção (lei 12.010 de 03 de Agosto de 2009). 
CONSIDERANDO que A lei 12.010 de 3 de agosto de 2009, que dispõe sobre adoção e alterou o ECA o instituto da adoção 
compreende tanto a de crianças e adolescentes como a de maiores, exigindo procedimento judicial em ambos os casos (ECA, art. 47; 
CC, art. 1.619, com a redação dada pela lei 12.010/09); 
CONSIDERANDO que adoção à brasileira, conhecida como adoção ilegal, é tão comum no nosso país, mesmo havendo legislações 
específicas para a regularização de tal procedimento e possuindo previsão no CP criminalizando a conduta; no Art. 242: ''Dar parto 

alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito 
inerente ao estado civil.’, com pena cominada de 2 a 6 anos de reclusão; 
RESOLVE: 
1.Com fundamento na Resolução CNMP nº 23/2007 do CNMP e normas do Colégio de Procuradores do Ministério Público do 
Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP de registro cronológico, INSTAURAR o Inquérito Civil (Stricto Sensu) nº 01/2022 – 
PJ/MIR, (simp nº :000359-059/2021) tendo como objeto apurar suposta adoção ilegal de recém-nascido (adoção à brasileira) tendo 
como autora a própria mãe, Sra. Marcilene Ribeiro de Oliveira , bem como , averiguar se houve a participação do Conselho Tutelar 
de Sucupira do Norte (MA) para a conduta ilegal. 
2.DESIGNAR para funcionar como Secretário no presente procedimento o Técnico Ministerial Wendel Silva Amorim, matrícula nº 

1072979, que servirá sob o compromisso do seu cargo 
3.DETERMINAR, como providências iniciais: 
a) A autuação e o registro do procedimento no SIMP, em formato eletrônico, conforme determina o Ato Regulamentar nº 
04/2020; 
b) A publicação dessa portaria no Diário Eletrônico do MPMA biblioteca@mpma.gov.br ou biblio.pgj.ma@gmail.com, e a 
afixação de uma via no local de costume; 
c) A anotação na capa do procedimento dos elementos padronizados pela Resolução nº 22/2014 – CPMP; 
d) Seja Expedida Carta Precatória a   Promotoria   de   Justiça   de   Paraibano (MA), no sentido de realizar Oitiva 

do casal, Marcilene Ribeiro de Oliveira e Railson dos Santos Oliveira, residentes e domiciliados na rua Professora Marlene, s/nº, 
bairro residencial, próximo ao Gabriel cabeleireiro, Paraibano (MA), especificando na oitiva qual o nome do casal que levou o 
filho ,local de residência deles, e se houve a participação do Conselho Tutelar de Sucupira do Norte ou de um conselheiro em especial, 
bem como, os motivos para conduta tipificada criminalmente e conhecida como adoção à brasileira. 
e) Registrem-se no SIMP  as  devidas  movimentações  e autue-se. Após,  volte-me  os autos 
conclusos. 
Mirador (MA), data da assinatura eletrônica de 2022. 

 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 08:56 hrs (*) 
AARÃO CARLOS LIMA CASTRO PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO 

Promotor de Justiça 
 
 

PAÇO DO LUMIAR 
 

PORTARIA-3ªPJPLUM - 232022 

Código de validação: FE4E8CB844 
PORTARIA-3ªPJPLUM - 232022 
 
OBJETO: Instaurar Procedimento Administrativo, por conversão da Notícia de Fato registrada sob o SIMP n.º 001167-509/2021, 
para acompanhar e fiscalizar o Sítio Shekinah, mantido pela Igreja Shekinah House Church, nesse Município de Paço do Lumiar. 
O Ministério Público Estadual, por meio da Promotora de Justiça signatária, titular da 3.ª Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, 
com atribuição na Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição 
Federal; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 
CONSIDERANDO    que    cumpre    ao    Ministério     Público, nos termos da   Lei   Complementar   
8.625/1993   (LONMP,   art.   25,   VI)   e   da Lei Complementar Estadual n.º 013/91 (LOMPMA, art. 26, VII), exercer 
a fiscalização   dos   estabelecimentos   que   abriguem   pessoas   idosas,   função expressa no art. 74, VIII, do Estatuto 
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do Idoso: “ inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto 
as medidas administrativas ou judiciais necessárias a sanar irregularidades por ventura verificadas”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 4º, § 1º, I, do Ato Regulamentar Conjunto n.º 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 3º, da 
Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato deve ser convertida em outro procedimento 
investigatório, quando do advento de 30 (trinta) 
dias, prorrogado por 90 (noventa) dias, fundamentadamente, sem que tenham sido concluídas as investigações; 
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato supramencionada, autuada em 30 de agosto de 2021, já teve seu prazo expirado, porém é 
evidente a necessidade de continuação da coleta de provas para apuração de possível violação aos direitos de pessoas idosas e pessoas 
com deficiência, afastando a existência de qualquer situação de risco em relação a estas, para posterior ingresso da ação civil pública 
competente ou arquivamento; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art.   8º,   da Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procedimento Administrativo (strictu sensu) como a modalidade de procedimento administrativo destinado a acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 
RESOLVE: 
INSTAURAR O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO 
“SÍTIO SHEKINAH”, SEDIADO NESTE MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR E DESTINADO AO ABRIGAMENTO DE 
PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, INCLUINDO IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ADOTANDO-
SE AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS: 
a. autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se no local de costume; 

b. a fim de ser observado o art. 11 da Resolução n.º 174/2017-CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 
acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo, mediante certidão após 
o seu transcurso; 
c. encaminhe-se para a Biblioteca da Procuradoria Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Ministério Público; 
d. oficie-se ao Procurador Geral de Justiça solicitando a designação de assistente 
social lotada no Núcleo Psicossocial da Procuradoria Geral de Justiça para realização de averiguação no “Sítio Shekinah”, a fim de 
averiguar a existência de idosos ou pessoas com deficiência no local em situação de vulnerabilidade, sem familiares conhecidos ou 
em situação de abandono, relatando o que restar apurado, notadamente com identificação da entidade, seus responsáveis e usuários 

da entidade em situação de vulnerabilidade; 
e. com as informações, volte-me concluso para análise e deliberação. 
CUMPRA-SE. 
Paço do Lumiar, 24 de Junho de 2022, 
 

assinado eletronicamente em 24/06/2022 às 15:33 hrs (*) 
CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 
 

PRESIDENTE DUTRA 
 

PORTARIA-1ªPJPRD - 142022 
Código de validação: 50743D58E7 
O Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de Presidente Dutra, CLODOALDO NASCIMENTO ARAÚJO, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 129, III, da Constituição Federal, e o art. 26, I, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Nº 

8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes; 
CONSIDERANDO o disposto no Ato Regulamentar Conjunto Nº 05/2014-GPGJ/CGMP, que consolida e regulamenta normas do 
Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, e, 
ainda, CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da investigação, visto que de início a 
Prefeitura sinalizou que atenderia a Recomendação, porém até o momento não houve resposta após ser novamente oficiada e tendo 
em vista que o prazo da NF já se esgotou, tudo com o fim de reunir elementos suficientes para adoção de providências cabíveis, 
RESOLVE 
CONVERTER a Notícia de Fato Nº 000196-280/2022 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO de mesmo número, nos termos 
do Ato Regulamentar Conjunto Nº 05/2014-GPGJ/CGMP, adotando inicialmente as seguintes providências: 

1 – Proceda-se à nova autuação e registro no SIMP; 
2 – Oficiar ao Conselho Superior do Ministério Público acerca da presente adequação, enviando cópia da presente portaria; 
3 - Providencie-se a publicação junto ao Setor de Coordenação de Documentação e Biblioteca; 
4 – Cumpridas as diligências contidas no despacho ministerial, voltem-me conclusos. 
Presidente Dutra, 21 de junho de 2022 
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assinado eletronicamente em 21/06/2022 às 14:45 hrs (*) 
CLODOALDO NASCIMENTO ARAUJO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

SENADOR LA ROCQUE 
 

PORTARIA-PJSER - 112022 
Código de validação: 6585832E00 
 
Portaria 

Designar servidores para compor a Comissão de Classificação e Avaliação de Materiais. 
 
O Promotor de Justiça Diretor da Promotoria de Justiça da Comarca de Senador La Rocque, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando o teor do art. 4º, §§ 1º e 2º, da OS-DG-1/2021; 
RESOLVE: 
Art. 1°. Designar os servidores EUGENIO OLIVEIRA CARDINS e HUGO LEONARDO NERO SANTOS para compor a Comissão 
de Classificação e Avaliação de Materiais. 
§1°. A referida Comissão será presidida pelo Promotor de Justiça Diretor da Promotoria de Justiça da Comarca de Senador La Rocque; 
§2°. A Comissão ficará responsável por emitir parecer acerca do estado dos bens a serem arrolados. 

Art. 2°. Os efeitos desta Portaria deverão vigorar na data de sua publicação. 
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se. 
Cientifique-se, o Diretor-Geral da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão. 
Cumpra-se. 
Senador La Rocque, 27 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 11:03 hrs (*) 

JOÃO CLAUDIO DE BARROS 
 

 
URBANO SANTOS 

 

PORTARIA-PJURS - 192022 
Código de validação: 1FDFD8A1EB 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP: 000391-052/2022 
Dispõe sobre a adesão ao Plano de Atuação em Defesa de Direitos Humanos para o enfrentamento do feminicídio e da violência 
psicológica contra a mulher. 
O Promotor de Justiça, Exmo. Dr. José Orlando Silva Filho, Titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Urbano Santos, no uso 
de suas atribuições legais que lhes confere o artigo 127, “caput”, e o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988; o artigo 
26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº. 8.625/1993); o artigo 27, inciso I, da Lei Orgânica do 
Ministério Público do Maranhão (Lei Complementar nº. 13/1991); 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNMP nº. 174/2017, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a 

tramitação do Procedimento Administrativo; 
CONSIDERANDO o disposto no ATO REGULAMENTAR CONJUNTO Nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, que consolida e regulamenta 
normas do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, determinando 
a uniformização da nomenclatura e dos prazos de tramitação das demandas submetidas diretamente ao Ministério Público Estadual ; 
CONSIDERANDO que o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro 2020-2029 estabelece como objetivos 
estratégicos impulsionar a fiscalização da implementação de políticas públicas e o controle social; aprimorar a efetividade da 
persecução cível e penal, assegurando direitos e garantias a acusados e vítimas; bem como garantir a transversalidade dos direitos 
fundamentais em toda a atividade ministerial; 
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

corresponde ao objetivo nº. 11 do Planejamento 
Estratégico do Ministério Público do Maranhão, estipulado para o período de 2016-2021; 
CONSIDERANDO que o estágio atual do movimento do acesso à justiça e o paradigma jurídico do século XXI são incompatíveis 
com uma atuação institucional formal, burocrática, lenta e despreocupada com a entrega à sociedade de resultados concretos e úteis 
da atuação jurídica do Ministério Público, conforme a Resolução nº. 54/2017 do CNMP, que estabeleceu a Política Nacional de 
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Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro, e a Recomendação de Caráter Geral nº. 02/2018 do CNMP e da 
Corregedoria Nacional do Ministério Público (CN), que dispôs sobre parâmetros para a avaliação da resolutividade e da qualidade 

da atuação dos membros e das Unidades do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais, sendo um dos parâmetros a atuação com 
base em Planos de Atuação, Programas Institucionais e em Projetos Executivos que estejam em sintonia com o Planejamento 
Estratégico Institucional (art. 5º, inciso VIII); 
CONSIDERANDO a Recomendação nº. 80/2021 do CNMP, que dispõe sobre a necessidade de aprimoramento da atuação do 
Ministério Público no enfrentamento da violência de gênero e da violência institucional; 
CONSIDERANDO o disposto no ATO-GPGJ – 122021 e na REC-GPGJ – 162021, do Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, 
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que, respectivamente, institui o Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Maranhão e dispõe sobre o Plano de Atuação em Defesa de Direitos Humanos para o enfrentamento 

do feminicídio e da violência psicológica contra a mulher; 
CONSIDERANDO a existência no âmbito da comarca de atribuição desta Promotoria de Justiça da problemática objeto do referido 
plano de atuação, qual seja, a violência contra a mulher, a qual engloba diferentes variantes da violência de gênero, desde a violência 
psicológica, marco da implantação de uma cadeia de violência, até o feminicídio, marco extremo da cadeia de violência consumado 
com a morte da vítima, o que enseja intervenções proativas e reativas desta Promotoria de Justiça com o condão de reverter os 
indicadores sociais negativos existentes em relação à violência contra a mulher; 
RESOLVE: 
1. Instaurar o presente Procedimento Administrativo Stricto Sensu em adesão, no âmbito desta Promotoria de Justiça, ao Plano de 
Atuação em Defesa de Direitos Humanos para o enfrentamento do feminicídio e da violência psicológica contra a mulher. 

2. Designar Henrique de Jesus Cabral Filho, técnico ministerial, para acompanhar e secretariar as atividades do referido plano. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 10 de maio de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 10/05/2022 às 06:40 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

 

PORTARIA-PJURS - 202022 
Código de validação: B70EE536A0 
INQUÉRITO CIVIL SIMP: 000290-509/2022 
 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO, Promotor de Justiça substituto da Comarca de Urbano Santos/MA, no uso de suas atribuições 
legais, na forma do que dispõe o artigo 129, inciso III, da CF, art. 98, inciso III, da CE, art. 26, inciso I, da Lei nº. 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993, e Lei Complementar nº. 13, de 25 de outubro de 1991, artigo 27, e art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 

1985, e art. 1º, da Resolução nº. 23/2007 - CNMP; e; 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF); 
CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 
CONSIDERANDO a necessidade de apurar possíveis irregularidades no repasse das contribuições previdenciárias praticadas pelo 
Município de Belágua/MA; 
CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de instauração de Inquérito Civil, nos moldes do artigo 3º, II 

do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 1º da Resolução nº 23/2006 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 
RESOLVE: 
Converter a presente Notícia de Fato SIMP 000290-509/2022 em Inquérito Civil, nos termos do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, 
mantendo o mesmo sob sua presidência; bem como promover diligências necessárias para garantir a consecução do seu objeto, 
podendo servir, eventualmente, de elemento para instaurar o procedimento administrativo “lato sensu” competente ou de informações 
para ajuizamento das ações correspondentes. Nesse sentido, DETERMINO que sejam adotadas as seguintes providências: 
1 - Nomeia-se o servidor Henrique de Jesus Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os 

trabalhos, ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 
2 - Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 
Maranhão; 
3 - Autue-se e publique-se no mural desta Promotoria de Justiça; 
4 - Após, voltem-me os autos conclusos para posteriores deliberações. 
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Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:17 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

PORTARIA-PJURS - 212022 
Código de validação: EFD2E66A16 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP: 000923-052/2021 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, neste ato 

representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, usando das atribuições que lhe confere o Art. 129, II e III da Constituição da 
República e o Art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº 8.625/93), sem prejuízo das demais 
disposições legais pertinentes, em especial a Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), o Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-
GPGJ/CGMP e as Resoluções nº 23/2007 e 77/2011 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como: 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88)  
CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar o processo de adoção da criança S. V. N. dos S.; 

CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de instauração de Procedimento Administrativo, nos moldes 
do artigo 3º, inciso V, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público-CNMP; 
CONSIDERANDO que esgotou o prazo para conclusão da Notícia de Fato, previsto no artigo 4º, do Ato Regulamentar Conjunto nº 
05/2014-CPGJ/CGMP, nos moldes dos §§ 3º e 4º do citado Ato Regulamentar; 
RESOLVE: 
CONVERTER a Notícia de Fato registrada com o SIMP: 000923-052/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos 
do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato Regulamentar 

Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, mantendo o mesmo sob sua presidência; bem como promover diligências necessárias para 
garantir a consecução do seu objeto, podendo servir, eventualmente, de elemento para instaurar o procedimento administrativo “ lato 
sensu” competente ou de informações para ajuizamento das ações correspondentes. Nesse sentido, DETERMINO que sejam adotadas 
as seguintes providências: 
1) Nomeia-se o servidor Henrique Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, 
ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 
2) Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 
Maranhão; 

3) Publique cópia desta Portaria no lugar de costume; 
5) Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os  
atos para deliberações. 
Cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:13 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 
 

PORTARIA-PJURS - 222022 
Código de validação: EAFF288EF9 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP 001297-052/2021 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, neste ato representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, usando das 
atribuições que lhe confere o Art. 129, II e III da Constituição da República e o Art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei Federal nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial a Lei 7.347/85 (Lei de Ação 
Civil Pública), o Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e as Resoluções nº 23/2007 e 77/2011 do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), bem como: 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88) 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 28/06/2022. Publicação: 30/06/2022. Edição nº 119/2022.  
 

 

17 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Av. Prof. Carlos Cunha n.º, 3261 Calhau. CEP: : 65076-820. Fone: (98) 3219-1600. 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão - www.mpma.mp.br 
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca - Fone: (98) 3219-1656 / Fax: (98) 3219-1657. E-mail: diarioeletronico@mpma.mp.br 

 
 

 

CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompnanhar a situação do idoso José dos Santos Silva conhecido como ?Jonas? no Povoado 
Serraria em Urbano Santos/MA; 
CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de instauração de Procedimento Administrativo, nos moldes 
do artigo 3º, inciso V, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público-CNMP; 
CONSIDERANDO que esgotou o prazo para conclusão da Notícia de Fato, previsto no artigo 4º, do Ato Regulamentar Conjunto nº 
05/2014-CPGJ/CGMP, nos moldes dos §§ 3º e 4º do citado Ato Regulamentar; 
RESOLVE: 

CONVERTER a Notícia de Fato registrada com o SIMP n. 001297-052/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos 
termos do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato 
Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, mantendo o mesmo sob sua presidência; bem como promover diligências 
necessárias para garantir a consecução do seu objeto, podendo servir, eventualmente, de elemento para instaurar o procedimento 
administrativo “ lato sensu” competente ou de informações para ajuizamento das ações correspondentes. Nesse sentido, 
DETERMINO que sejam adotadas as seguintes providências: 
1) Nomeia-se o servidor Henrique Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, 
ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 
2) Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 

Maranhão; 
3) Publique cópia desta Portaria no lugar de costume; 
5) Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os atos para deliberações. 
Cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 

 
assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:11 hrs (*) 

JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 
 

PORTARIA-PJURS - 232022 
Código de validação: 0EAFC1BC99 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP 000463-052/2022 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, neste ato representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, usando das 

atribuições que lhe confere o Art. 129, II e III da Constituição da República e o Art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público (Lei Federal nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial a Lei 7.347/85 (Lei de Ação 
Civil Pública), o Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e as Resoluções nº 23/2007 e 77/2011 do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), bem como: 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88) 
CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizar o cumprimento das metas vacinais, preconizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito 
do Programa Nacional de Imunizações, em crianças menores de 1 (um) ano de idade, bem como em crianças de 1 (um) ano, pelo 
Municípios Integrantes da Comarca de Urbano Santos, em 2022, e quais são as estratégias/providências, adotadas pela gestão 
municipal, para alcança-las; 
CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de instauração de Procedimento Administrativo, nos moldes 
do artigo 3º, inciso V, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público-CNMP; 
RESOLVE: 
Instaurar Procedimento Administrativo SIMP: 000463-052/2022, nos termos do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, mantendo o 
mesmo sob sua presidência; bem como promover diligências necessárias para garantir a consecução do seu objeto, podendo servir, 
eventualmente, de elemento para instaurar o procedimento administrativo “ lato sensu” competente ou de informações para 
ajuizamento das ações correspondentes. Nesse sentido, DETERMINO que sejam adotadas as seguintes providências: 
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1) Nomeia-se o servidor Henrique Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, 
ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 

2) Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 
Maranhão; 
3) Publique cópia desta Portaria no lugar de costume; 
5) Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os atos para deliberações Cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:10 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

PORTARIA-PJURS - 242022 
Código de validação: 8BA0F1B726 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP 001063-052/2021 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, neste ato representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, usando das 
atribuições que lhe confere o Art. 129, II e III da Constituição da República e o Art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público (Lei Federal nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial a Lei 7.347/85 (Lei de Ação 

Civil Pública), o Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e as Resoluções nº 23/2007 e 77/2011 do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), bem como: 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88) 
CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a regularidade no fornecimento de energia elétrica, no Residencial Campo Belo, 
em Urbano Santos/MA; 

CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de instauração de Procedimento Administrativo, nos moldes 
do artigo 3º, inciso V, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público-CNMP; 
CONSIDERANDO que esgotou o prazo para conclusão da Notícia de Fato, previsto no artigo 4º, do Ato Regulamentar Conjunto nº 
05/2014-CPGJ/CGMP, nos moldes dos §§ 3º e 4º do citado Ato Regulamentar; 
RESOLVE: 
CONVERTER a Notícia de Fato registrada com o SIMP n. 001063-052/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos 
termos do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato 

Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, mantendo o mesmo sob sua presidência; 
bem como promover diligências necessárias para garantir a consecução do seu objeto, podendo servir, eventualmente, de elemento 
para instaurar o procedimento administrativo “ lato 
sensu” competente ou de informações para ajuizamento das ações correspondentes. Nesse 
sentido, DETERMINO que sejam adotadas as seguintes providências: 
1) Nomeia-se o servidor Henrique Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, 
ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 
2) Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 

Maranhão; 
3) Publique cópia desta Portaria no lugar de costume; 
5) Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os atos para deliberações. 
Cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 

 
assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 14:58 hrs (*) 

JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

PORTARIA-PJURS - 252022 
Código de validação: 0D402094B1 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP 001344-052/2021 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, neste ato representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, usando das 
atribuições que lhe confere o Art. 129, II e III da Constituição da República e o Art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei Federal nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial a Lei 7.347/85 (Lei de Ação 
Civil Pública), o Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e as Resoluções nº 23/2007 e 77/2011 do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), bem como: 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88) 
CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a atuação do Presidente da Câmara de Vereadores de Urbano Santos/MA no 

exercício de suas funções, bem como verificar eventual situação de irregularidade; 
CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de 
instauração de Procedimento Administrativo, nos moldes do artigo 3º, inciso V, do Ato 
Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 8º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP; 
CONSIDERANDO que esgotou o prazo para conclusão da Notícia de Fato, previsto no artigo 4º, do Ato Regulamentar Conjunto nº 
05/2014-CPGJ/CGMP, nos moldes dos §§ 3º e 4º do citado Ato Regulamentar; 
RESOLVE: 
CONVERTER a Notícia de Fato registrada com o SIMP n. 001344-052/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos 

termos do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato 
Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, mantendo o mesmo sob sua presidência; 
bem como promover diligências necessárias para garantir a consecução do seu objeto, podendo servir, eventualmente, de elemento 
para instaurar o procedimento administrativo “ lato 
sensu” competente ou de informações para ajuizamento das ações correspondentes. Nesse 
sentido, DETERMINO que sejam adotadas as seguintes providências: 
1) Nomeia-se o servidor Henrique Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os trabalhos, 
ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 

2) Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 
Maranhão;  
3) Publique cópia desta Portaria no lugar de costume; 
5) Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os atos para deliberações. 
Cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 14:56 hrs (*) 

JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
 

PORTARIA-PJURS - 262022 
Código de validação: 7867374CAF 
 
INQUÉRITO CIVIL SIMP: 026078-500/2021  

JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO, Promotor de Justiça substituto da Comarca de Urbano Santos/MA, no uso de suas atribuições 
legais, na forma do que dispõe o artigo 129, inciso III, da CF, art. 98, inciso III, da CE, art. 26, inciso I, da Lei nº. 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993, e Lei Complementar nº. 13, de 25 de outubro de 1991, artigo 27, e art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 
1985, e art. 1º, da Resolução nº. 23/2007 - CNMP; e; 
CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público, com respeito à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF); 
CONSIDERANDO o poder constitucional conferido ao Ministério Público de expedir notificação e requisições para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência; 
CONSIDERANDO a necessidade de apurar possível prática de improbidade administrativa, cometida pelo Prefeito do Município de 

São Benedito do Rio Preto/MA; 
CONSIDERANDO que o caso vertente se enquadra entre as hipóteses de instauração de Inquérito Civil, nos moldes do artigo 3º, II 
do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP e do artigo 1º da Resolução nº 23/2006 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 
RESOLVE: 
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Converter a presente Notícia de Fato SIMP 026078-500/2021 em Inquérito Civil, nos termos do Art. 7º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Art. 4º, §1º, I do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP, 

mantendo o mesmo sob sua presidência; bem como promover diligências necessárias para garantir a consecução do seu objeto, 
podendo servir, eventualmente, de elemento para instaurar o procedimento administrativo “lato sensu” competente ou de informações 
para ajuizamento das ações correspondentes. Nesse sentido, DETERMINO que sejam adotadas as seguintes providências: 
1 - Nomeia-se o servidor Henrique de Jesus Cabral Filho, Técnico Ministerial, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os 
trabalhos, ou quem lhe fizer as vezes durante seu afastamento; 
2 - Encaminhe-se cópia digitalizada e em meio eletrônico desta Portaria diretamente à Biblioteca do Ministério Público do Estado do 
Maranhão; 
3 - Autue-se e publique-se no mural desta Promotoria de Justiça; 

4 - Após, voltem-me os autos conclusos para posteriores deliberações. 
Urbano Santos/MA, 27 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 27/06/2022 às 09:15 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 
 

REC-PJURS - 42022 

 
Código de validação: 11CE330F52 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU SIMP Nº 000391-052/2022 
Recomendação aos Prefeitos dos Municípios Integrantes da Comarca de Urbano Santos para que procedam a implantação dos grupos 
reflexivos de homens autores de violência contra a mulher. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor 
de Justiça Titular da Promotoria de Justiça na Defesa da Mulher da Comarca de Urbano Santos/MA, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal 
nº 75/93, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO, fazendo-a nos seguintes termos: 
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil possui como fundamento estruturante a dignidade da pessoa humana (art. 
1º, CF/88); 
CONSIDERANDO que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e 
solidária (art. 3º, I, CF/88); reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CF/88); promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pela 

proteção dos direitos difusos e coletivos; 
CONSIDERANDO que, na perspectiva constitucional, o Ministério Público é função essencial à Função Jurisdicional do Estado, 
comprometido com a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que o êxito na promoção da justiça supõe a efetiva 
proteção desses direitos; 
CONSIDERANDO que o planejamento nacional do Ministério   Público brasileiro estabelece a necessidade de retornos úteis para 
a sociedade, orientados para a defesa dos direitos fundamentais, a transformação social e a indução de políticas públicas, objetivos 
que supõem a produção de resultados concretos e aptos a promover a efetividade dos direitos defendidos e protegidos pela instituição, 

com enfoque na celeridade, na ampliação da atuação extrajudicial e em uma atuação proativa, efetiva, preventiva e resolutiva
[1]

; 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que as Procuradorias-Gerais priorizem a temática 

da violência de gênero no planejamento estratégico das unidades e ramos
[2]

; 
CONSIDERANDO que   a   defesa   dos interesses de pessoas em grupos em 

situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica corresponde ao objetivo nº 12 do Planejamento Estratégico
[3] 

do Ministério 
Público do Maranhão, estipulado para o período de 2016-2021; 
CONSIDERANDO que a violência baseada no gênero, em quaisquer modalidades em que se apresente, constitui grave violação 

de direitos humanos
[4]

; 
CONSIDERANDO que o combate a todas as formas de violência, bem como às diversas formas de discriminação contra 

mulheres e meninas, corresponde ao objetivo nº 5 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
[5]

; 
CONSIDERANDO que a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que a Lei 13.104/2015 alterou o art. 121 do Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072/90 para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021 criou o tipo penal da violência psicológica contra a mulher, 
introduzido no art. 147-B do Código Penal; 
CONSIDERANDO as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectiva de 

gênero 
[6]

; 

CONSIDERANDO a jurisprudência e a bibliografia temáticas do Supremo Tribunal Federal sobre proteção à mulher
[7]

; 
CONSIDERANDO os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça afetos ao enfrentamento da violência de gênero no 

âmbito do Poder Judiciário
[8]

; 
CONSIDERANDO o plano de políticas públicas para mulheres vigente no estado do Maranhão; 
CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, expediu o ATO-GPGJ-12/2021 que instituiu o Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos (PADHUM) e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do 
Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, expediu a Recomendação-REC- GPGJ-162021 que dispõe sobre o Plano de 
Atuação em Defesa dos Direitos Humanos (PADHUM) para o enfrentamento do feminicídio e da violência psicológica contra a 
mulher; 

CONSIDERANDO que este órgão ministerial aderiu ao Plano de Atuação em Direitos Humanos (PADHUM) para o enfrentamento 
da violência psicológica contra a mulher e do feminicídio de que trata a Recomendação-REC-GPGJ-162021; 
CONSIDERANDO a   experiência   exitosa   dos   grupos   reflexivos de homens 

autores de violência contra a mulher na ressignificação dos papéis de gênero e na redução da reincidência da violência de gênero
[9]

; 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022, cujo objeto visa a 
implantação dos grupos reflexivos de homens autores de violência contra a mulher, nos termos do art. 14 da REC-GPGJ-162021. 
RESOLVE RECOMENDAR: 
Aos Prefeitos dos Municípios Integrantes da Comarca de Urbano Santos, para que proceda, no prazo de 09 (nove) meses, a 
implantação da política pública voltada ao agressor (Projeto Modelo consta no ANEXO) com a observância das seguintes diretrizes: 
– Os grupos reflexivos devem contar com o público alvo de homens processados criminalmente (apenados ou não), com base 

na Lei Maria da Penha
[10]

; 
– Os homens apenados com base na Lei Maria da Penha ou aqueles que descumpriram medida protetiva de urgência serão priorizados 

para participação nos grupos reflexivos; 

– Cada grupo deverá ser composto por no máximo 20 (vinte) homens, que participarão de encontros em grupo fechado
[11]

; 
– Deverão ser realizados pelo menos 10 encontros, tendo em vista que a literatura internacional demonstra que o caráter reflexivo 

do trabalho é alcançado com este mínimo de encontros
[12]

; 
– Os grupos serão conduzidos por equipes multidisciplinares, envolvendo profissionais e/ou estudantes de direito, pedagogia, 
psicologia, ciências sociais e/ou serviço social, recomendando-se a realização de convênio com Universidades públicas e privadas 
para a composição das equipes; 
– A equipe multidisciplinar deverá participar, ao ingressar no serviço, de um 
curso de capacitação, com carga horária mínima de 30 horas, sobre violência contra as mulheres, gênero e masculinidades; 
– Os grupos terão como principal objetivo a responsabilização dos homens 
autores de violência contra a mulher, buscando a conscientização deles sobre a violência de gênero como uma violação dos direitos 

humanos das mulheres
[13]

, objetivando a construção de alternativas à instrumentalização da violência em suas relações, tendo 
papel educativo, reflexivo e preventivo; 
– Os grupos reflexivos realizarão, prioritariamente, atividades pedagógicas 

e educativas com os homens autores de violência, a partir de uma abordagem responsabilizante e de uma perspectiva de 

gênero
[14]

; 
– Os grupos reflexivos poderão realizar suas atividades no formato on-line, desde que garantidos os meios necessários para o 
acompanhamento dos encontros virtuais pelos homens participantes, recomendando-se para esta finalidade parcerias com 
Universidades, escolas, unidades prisionais, entre outros, visando a disponibilização de equipamentos; 
– Deverão ser realizadas avaliações periódicas das atividades desenvolvidas 

pelos grupos reflexivos, por meio de reuniões de equipe, supervisão técnica e mecanismos de controle social
[15]

, devendo 
haver o monitoramento dos índices de reincidência da violência de gênero dos homens participantes. 
Em caso de não acatamento desta Recomendação em relação às futuras divulgações de publicidade sexista que viole as legislações 
vigentes e evidenciem a violência de gênero, assim como a inobservância de suas cláusulas insertas, o Ministério Público informa 
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que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, visando a responsabilização pessoal dos que 
derem causa ao descumprimento. 

Dê-se ampla publicidade a esta Recomendação, inclusive encaminhando cópia aos meios de comunicações oficiais. 
Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via email, à Biblioteca do Ministério Público do Maranhão e ao Centro de Apoio 
Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero para fins publicação e conhecimento, respectivamente. 
Junte-se cópia aos autos do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022, para acompanhamento do 
cumprimento da presente Recomendação. 
Publique-se e cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:32 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
___________________________________________ 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU SIMP Nº 000391-052/2022 
 
Recomendação às Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social, Saúde, dos Municípios Integrantes da Comarca de Urbano 
Santos, Fórum da Comarca de Urbano Santos e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Barreirinhas, para que promovam, 
por intermédio de suas Escolas Superiores ou setores de formação a capacitação continuidade/os profissionais da Rede 
Especializada de Atendimento às mulheres em situação de violência. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor 
de Justiça Titular da Promotoria de Justiça na Defesa da Mulher da Comarca de Urbano Santos/MA, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal 
nº 75/93, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO, fazendo-a nos seguintes termos: 
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil possui como fundamento estruturante a dignidade da pessoa humana (art. 
1º, CF/88); 
CONSIDERANDO que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa 
e solidária (art. 3º, I, CF/88); reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CF/88); promover o bem de todos,  sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pela 

proteção dos direitos difusos e coletivos; 
CONSIDERANDO que, na perspectiva constitucional, o Ministério Público é função essencial à justiça, comprometido com a 
defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que o êxito na promoção da justiça supõe a efetiva proteção desses 
direitos; 
CONSIDERANDO que o planejamento nacional do Ministério   Público brasileiro estabelece a necessidade de retornos úteis 
para a sociedade, orientados para a defesa dos direitos fundamentais, a transformação social e a indução de políticas públicas, 
objetivos que supõem a produção de resultados concretos e aptos a promover a efetividade dos direitos defendidos e 
protegidos pela instituição, com enfoque na celeridade, na ampliação da atuação extrajudicial e em uma atuação proativa, 

efetiva, preventiva e resolutiva
[1]

; 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda 

que as Procuradorias-Gerais priorizem a temática da violência de gênero no planejamento estratégico das unidades e ramos
[2]

; 
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses de pessoas em grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e 

econômica corresponde ao objetivo nº 12 do Planejamento Estratégico
[3] 

do Ministério Público do Maranhão, estipulado para o 
período de 2016-2021; 

CONSIDERANDO que a violência baseada no gênero, em quaisquer modalidades em que se apresente, constitui grave 

violação de direitos humanos
[4]

; 
CONSIDERANDO que o combate a todas as formas de violência, bem como às diversas formas de discriminação 

contra mulheres e meninas, corresponde ao objetivo nº 5 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
[5]

; 
CONSIDERANDO que a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que a Lei 13.104/2015 alterou o art. 121 do Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072/90 para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos; 
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021 criou o tipo penal da violência psicológica contra a mulher, 
introduzido no art. 147-B do Código Penal; 
CONSIDERANDO as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectiva de 

gênero 
[6]

; 

CONSIDERANDO a jurisprudência e a bibliografia temáticas do Supremo Tribunal Federal sobre proteção à mulher
[7]

; 
CONSIDERANDO os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça afetos ao enfrentamento da violência de gênero no 

âmbito do Poder Judiciário
[8]

; 
CONSIDERANDO o plano de políticas públicas para mulheres vigente no estado do Maranhão; 
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CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, expediu o ATO-GPGJ-12/2021 que 

instituiu o Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos (PADHUM) e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, expediu a Recomendação-REC- GPGJ-162021 que dispõe sobre o Plano de Atuação em Defesa dos Direitos Humanos 
(PADHUM) para o enfrentamento do feminicídio e da violência psicológica contra a mulher; 
CONSIDERANDO que este órgão ministerial aderiu ao Plano de Atuação em Direitos Humanos (PADHUM) para o enfrentamento 
da violência psicológica contra a mulher e do feminicídio de que trata a Recomendação-REC-GPGJ-162021; 
CONSIDERANDO   a    necessidade    de    zelar    pela    incorporação    de    uma 

perspectiva de gênero na investigação criminal e no processo judicial que envolvam casos de feminicídio
[9]

, nos termos do 
art. 16, inciso II da REC-GPGJ-162021; 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022, cujo objeto visa 

promoção, por intermédio de suas Escolas Superiores ou setores de formação, a capacitação continuadas/ou profissionais da 
Rede Especializada de Atendimento às mulheres em situação de violência pelas secretarias estaduais e municipais. 
RESOLVE RECOMENDAR: 
Às Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social, Saúde, dos Municípios Integrantes da Comarca de Urbano Santos, 
Fórum da Comarca de Urbano Santos e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Barreirinhas para que promovam, no 
prazo de 09 (nove) meses, por intermédio de suas Escolas Superiores ou setores de formação, a capacitação continuadas/os 
profissionais da Rede Especializada de Atendimento às mulheres em situação de violência. 
Em caso de não acatamento desta Recomendação em relação às futuras divulgações de publicidade sexista que viole as 
legislações vigentes e evidenciem a violência de gênero, assim como a inobservância de suas cláusulas insertas, o Ministério 

Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, visando a responsabilização 
pessoal dos que derem causa ao descumprimento. 
Dê-se ampla publicidade a esta Recomendação, inclusive encaminhando cópia aos 
meios de comunicações oficiais. 
Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via email, à Biblioteca do Ministério Público do Maranhão e ao Centro de Apoio 
Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero para fins publicação e conhecimento, respectivamente. 
Junte-se cópia aos autos do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022, para acompanhamento do 
cumprimento da presente Recomendação. 

Publique-se e cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:27 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 
_____________________________________ 
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REC-PJURS - 72022 
Código de validação: E428775476 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU SIMP Nº 000391-052/2022 
 
Recomendação aos Delegados de Polícia Civil, Comandantes de Polícias Militares da Comarca de Urbano Santos e Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Barreirinhas para que tomem ciência e observem, dentro de suas atribuições e competências, os 
direitos das vítimas secundárias de feminicídios, como forma de garantir o acolhimento e a proteção destas vítimas. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça na Defesa 
da Mulher da Comarca de Urbano Santos/MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da 
Constituição Federal de 1988, e artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/93, resolve expedir a presente 
RECOMENDAÇÃO, fazendo-a nos seguintes termos: 
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil possui como fundamento estruturante a dignidade da pessoa humana (art. 
1º, CF/88); 
CONSIDERANDO que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I, CF/88); reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CF/88); promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pela 
proteção dos direitos difusos e coletivos; 
CONSIDERANDO que, na perspectiva constitucional, o Ministério Público é função essencial à justiça, comprometido com a defesa 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que o êxito na promoção da justiça supõe a efetiva proteção desses direitos; 
CONSIDERANDO que o planejamento nacional do Ministério   Público brasileiro estabelece a necessidade de retornos úteis para 
a sociedade, orientados para a defesa dos direitos fundamentais, a transformação social e a indução de políticas públicas, 

objetivos que supõem a produção de resultados concretos e aptos a promover a efetividade dos direitos defendidos e protegidos 
pela instituição, com enfoque na celeridade, na ampliação da atuação extrajudicial e em uma atuação proativa, efetiva, preventiva 

e resolutiva
[1]

; 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que as 

Procuradorias-Gerais priorizem a temática da violência de gênero no planejamento estratégico das unidades e ramos
[2]

; 
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses de pessoas em grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

corresponde ao objetivo nº 12 do Planejamento Estratégico
[3] 

do Ministério Público do Maranhão, estipulado para o período de 
2016-2021; 
CONSIDERANDO que a violência baseada no gênero, em quaisquer modalidades em que se apresente, constitui grave violação 

de direitos humanos
[4]

; 
CONSIDERANDO que o combate a todas as formas de violência, bem como às diversas formas de discriminação contra 

mulheres e meninas, corresponde ao objetivo nº 5 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
[5]

; 
CONSIDERANDO que a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que a Lei 13.104/2015 alterou o art. 121 do Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072/90 para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos; 
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CONSIDERANDO que a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021 criou o tipo penal da violência psicológica contra a mulher, 
introduzido no art. 147-B do Código Penal; 

CONSIDERANDO as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectiva de 

gênero 
[6]

; 

CONSIDERANDO a jurisprudência e a bibliografia temáticas do Supremo Tribunal Federal sobre proteção à mulher
[7]

; 
CONSIDERANDO os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça afetos ao enfrentamento da violência de gênero no 

âmbito do Poder Judiciário
[8]

; 
CONSIDERANDO o plano de políticas públicas para mulheres vigente no estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, expediu o ATO-GPGJ-12/2021 que 
instituiu o Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos (PADHUM) e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, expediu a Recomendação-REC- GPGJ-162021 que dispõe sobre o Plano de Atuação em Defesa dos Direitos Humanos 
(PADHUM) para o enfrentamento do feminicídio e da violência psicológica contra a mulher; 
CONSIDERANDO que este órgão ministerial aderiu ao Plano de Atuação em Direitos Humanos (PADHUM) para o enfrentamento 
da violência psicológica contra a mulher e do feminicídio de que trata a Recomendação-REC-GPGJ-162021; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o acolhimento e a proteção às vítimas secundárias de feminicídio, nos termos do 

art. 18º da REC-GPGJ-162021; 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022), cujo objeto visa 
garantir o direito das vítimas secundárias de feminicídios sistematizados nesta municipalidade. 

RESOLVE RECOMENDAR: 
Às Delegados de Polícia Civil, Comandantes de Polícias Militares da Comarca de Urbano Santos e Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de Barreirinhas, para que, no prazo de 09 (nove) meses: 
- Tome ciência e observe, dentro de suas atribuições e competências, os direitos das vítimas secundárias de feminicídio 
sistematizados nas Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de 

mulheres
[9]

, dentre os quais: 
 

acesso integral e gratuito à Justiça; 
respeito à dignidade e à privacidade; 
direito à proteção; 
participação em sentido amplo na investigação policial e no processo judicial; 
reparação dos danos; 
direito à verdade e à memória; 
direito ao acolhimento psicossocial. 
– Observem, no âmbito de sua atuação, o conteúdo integral da recomendação referida no inciso anterior; 

 
– Adotem as seguintes estratégias de proteção, quando observada a possibilidade de novas ameaças de violações de direitos a 
vítimas secundárias: 

requerimento de medidas protetivas de urgência, na forma do art. 19  da Lei 11.340/06
[10]

; 
inclusão em programa de proteção de testemunhas, na forma da Lei 9.807/99; 
encaminhamento à Casa de Acolhimento institucional. 
 
– Requeiram, caso imprescindível a oitiva de crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas, que tais depoimentos sejam 

tomados na forma da Lei 13.431/2017
[11]

; 
 
– Zelem pela prevalência da decisão da Vara de Violência Doméstica no que tange à regulamentação do direito de convivência dos 
filhos (as), considerados (as) vítimas diretas ou indiretas/secundárias da violência praticada contra a mulher. 

 
Em caso de não acatamento desta Recomendação em relação às futuras divulgações de publicidade sexista que viole as legislações 
vigentes e evidenciem a violência de gênero, assim como a inobservância de suas clausulas insertas, o Ministério Público informa 
que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, visando a responsabilização pessoal dos que 
derem causa ao descumprimento. 
Dê-se ampla publicidade a esta Recomendação, inclusive encaminhando cópia aos meios de comunicações oficiais. 
Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via email, à Biblioteca do Ministério Público do Maranhão e ao Centro de Apoio 
Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero para fins publicação e conhecimento, respectivamente. 
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Junte-se cópia aos autos do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022 para acompanhamento do 
cumprimento da presente Recomendação. 

Publique-se e cumpra-se. 
Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:25 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
__________________________________ 
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Recomendação aos Prefeitos dos Municípios Integrantes da Comarca de Urbano Santos, para que proceda a implementação de 
organismos governamentais de políticas (OPM´s), compostos de órgãos executores da gestão de políticas voltadas para a garantia de 

direitos, promoção da igualdade e incorporação das mulheres como sujeitos políticos, com a responsabilidade de articular, coordenar, 
organizar e implementar as políticas públicas tratadas na Recomendação REC-GPGJ-162021. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor 
de Justiça Titular da Promotoria de Justiça na Defesa da Mulher da Comarca de Urbano Santos/MA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal 
nº 75/93, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO, fazendo-a nos seguintes termos: 
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil possui como fundamento estruturante a dignidade da pessoa humana (art. 
1º, CF/88); 

CONSIDERANDO que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e 
solidária (art. 3º, I, CF/88); reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CF/88); promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, CF/88); 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pela 
proteção dos direitos difusos e coletivos; 
CONSIDERANDO que, na perspectiva constitucional, o Ministério Público é função essencial à justiça, comprometido com a defesa 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que o êxito na promoção da justiça supõe a efetiva proteção desses direitos; 
CONSIDERANDO   que    o    planejamento    nacional    do    Ministério    Público 
brasileiro estabelece a necessidade de retornos úteis para a sociedade, orientados para a defesa dos direitos fundamentais, a 

transformação social e a indução de políticas públicas, objetivos que supõem a produção de resultados concretos e aptos a 
promover a efetividade dos direitos defendidos e protegidos pela instituição, com enfoque na celeridade, na ampliação da 

atuação extrajudicial e em uma atuação proativa, efetiva, preventiva e resolutiva
[1]

; 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda 

que as Procuradorias-Gerais priorizem a temática da violência de gênero no planejamento estratégico das unidades e ramos
[2]

; 
CONSIDERANDO que a defesa dos interesses de pessoas em grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e 

econômica corresponde ao objetivo nº 12 do Planejamento Estratégico
[3] 

do Ministério Público do Maranhão, estipulado para o 
período de 2016-2021; 
CONSIDERANDO que a violência baseada no gênero, em quaisquer modalidades em que se apresente, constitui grave 

violação de direitos humanos
[4]

; 
CONSIDERANDO que o combate a todas as formas de violência, bem como às diversas formas de discriminação contra mulheres 

e meninas, corresponde ao objetivo nº 5 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
[5]

; 
CONSIDERANDO que a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que a Lei 13.104/2015 alterou o art. 121 do Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072/90 para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos; 
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021 criou o tipo penal da violência psicológica contra a mulher, 
introduzido no art. 147-B do Código Penal; 

CONSIDERANDO as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectiva de 

gênero 
[6]

; 

CONSIDERANDO a jurisprudência e a bibliografia temáticas do Supremo Tribunal Federal sobre proteção à mulher
[7]

; 
CONSIDERANDO os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça afetos ao enfrentamento da violência de gênero no 

âmbito do Poder Judiciário
[8]

; 
CONSIDERANDO o plano de políticas públicas para mulheres vigente no estado do Maranhão; 

Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, expediu o ATO-GPGJ-12/2021 que instituiu o Programa de Atuação em 
Defesa de Direitos Humanos (PADHUM) e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, expediu a Recomendação-REC- GPGJ-162021 que dispõe sobre o Plano de Atuação em Defesa dos Direitos Humanos 
(PADHUM) para o enfrentamento do feminicídio e da violência psicológica contra a mulher; 
CONSIDERANDO que este órgão ministerial aderiu ao Plano de Atuação em Direitos Humanos (PADHUM) para o enfrentamento 
da violência psicológica contra a mulher e do feminicídio de que trata a Recomendação-REC-GPGJ-162021; 
CONSIDERANDO a necessidade de fomentar a estruturação do sistema municipal de políticas para mulheres, composto por cinco 
elementos: organismos governamentais de políticas para mulheres (OPM's); conselhos municipais de defesa dos direitos das 

mulheres; fundos municipais de políticas para mulheres; planos municipais de políticas para mulheres; e rede de enfrentamento e 
atendimento às mulheres em situação de violência nos termos do art. 24º da REC-GPGJ-162021; 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 28/06/2022. Publicação: 30/06/2022. Edição nº 119/2022.  
 

 

29 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Av. Prof. Carlos Cunha n.º, 3261 Calhau. CEP: : 65076-820. Fone: (98) 3219-1600. 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão - www.mpma.mp.br 
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca - Fone: (98) 3219-1656 / Fax: (98) 3219-1657. E-mail: diarioeletronico@mpma.mp.br 

 
 

 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo Stricto Sensu SIMP Nº 000391-052/2022, cujo objeto visa 
fomentar a estruturação do sistema municipal de políticas para as mulheres. 

RESOLVE RECOMENDAR: 

Aos Prefeitos dos Municípios Integrantes da Comarca de Urbano Santos, para que, no prazo de 09 (nove) meses, proceda a 
implementação de: 
- Organismos governamentais de políticas para mulheres (OPM's), compostos de órgãos executores da gestão de políticas públicas 
voltadas para garantia de direitos, promoção da igualdade e incorporação das mulheres como sujeitos políticos, com a 
responsabilidade de articular, elaborar, coordenar, organizar e implementar as políticas públicas tratadas da Recomendação REC-
GPGJ-162021, devendo observar as seguintes funções e diretrizes: 
coordenar a gestão das políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades entre mulheres e homens; 

acompanhar a implantação e a institucionalização das políticas públicas para as mulheres nos respectivos órgãos locais que as 
executam; 
articular de forma integrada e transversal as políticas para as mulheres; 
atuar como organismo interlocutor das demandas sociais, econômicas, políticas e culturais das mulheres nas esferas 
estadual/municipal; 
fortalecer o Conselho dos Direitos das Mulheres onde eles existirem; 
incentivar a criação dos Conselhos dos Direitos das Mulheres onde eles ainda não existam; 

estabelecer parceria com os Conselhos, considerando sua importância como mecanismos de controle social e participação popular, 
sobretudo como aliado importante no avanço e na manutenção das conquistas alcançadas pelas mulheres nas lutas por uma sociedade 
justa e igualitária; 
conhecer as demandas sociais e políticas das mulheres nas mais variadas áreas, tais como Educação, Trabalho, Saúde, 
Enfrentamento à Violência, Participação Política, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, sempre respeitando a 
diversidade das mulheres; 

a. que os Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres (OPM) tenham equipe própria para enfrentamento das demandas 
e, também, que possuam recursos orçamentários suficientes para enfrentar os desafios de fazer chegar às mulheres os benefícios 
das ações e das políticas públicas; 

j. que a equipe do OPM conheça e participe do ciclo orçamentário governamental, considerando a elaboração do Plano Plurianual 
(PPA), do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). 
– Conselhos municipais de direitos das mulheres, de composição paritária, formado com 50% de conselheiras do poder público 
e 50% da sociedade civil, de deliberação superior, vinculados preferencialmente às Secretarias Municipais de Políticas 

para as Mulheres
[9]

; 
– Planos municipais de políticas para mulheres, que devem trazer estratégias de atuação, apresentando a soma das ações que, 

de modo ordenado, procuram atingir os objetivos comuns (gerais e específicos), indicando a relação das ações com o tempo, 
o espaço, os recursos e os resultados que se pretende alcançar, a partir do Guia para 

a construção e implementação de planos estaduais e municipais de políticas para as mulheres
[10]

; 
–     Fundos     municipais     de     políticas     para     mulheres,     vinculados 
preferencialmente às Secretarias Municipais de Políticas para as Mulheres, consistindo em fundo público especial, criado com a 

finalidade de financiar as ações implementadas pelo órgão gestor e para manutenção do conselho
[11]

; 
Ressalta-se que todas as diretrizes deverão seguir as seguintes orientações: 
– O OPM precisa relacionar-se diretamente com os demais órgãos da estrutura administrativa, devendo, preferencialmente, ser criado 
como uma Secretaria de Políticas para as Mulheres ou, no caso de impossibilidade existente nos municípios de pequeno porte, estar 
vinculado diretamente ao Gabinete da (o) Prefeita(o); 
– OPM possuirá caráter permanente; 
– Deverão ser realizadas capacitações continuadas aos conselheiros e aos gestores públicos sobre políticas para mulheres; 

– Necessidade de construção de fluxos para a rede de enfrentamento e atendimento às mulheres em situação de violência e a 
ampliação e fortalecimento desta, devendo ser pleiteado pelo gestor municipal, caso verificada a necessidade local, serviços 
especializados no atendimento às mulheres em situação de violência junto ao governo estadual ou federal e/ou demais 
órgãos/instituições da rede, dependendo da competência, ou implementado a partir de iniciativa municipal, podendo ser firmado 
consórcio para esta finalidade com outros municípios vizinhos. 
Por fim, recomenda que a implementação seja a partir do Guia para Criação e Implementação de Organismos Governamentais de 

Políticas para as Mulheres
[12]

, do Guia 

para a construção e implementação de planos estaduais e municipais de políticas para as mulheres
[13]

,   e   das Orientações para 

implantação do sistema municipal de políticas para as mulheres do estado do Maranhão
[14]

. 
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Em caso de não acatamento desta Recomendação em relação às futuras divulgações de publicidade sexista que viole as legislações 
vigentes e evidenciem a violência de gênero, assim como a inobservância de suas clausulas insertas, o Ministério Público informa 

que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, visando a responsabilização pessoal dos que 
derem causa ao descumprimento. 
Dê-se ampla publicidade a esta Recomendação, inclusive encaminhando cópia aos meios de comunicações oficiais. 
Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via e-mail, à Biblioteca do Ministério Público do Maranhão e ao Centro de Apoio 
Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero para fins publicação e conhecimento, respectivamente. 
Junte-se cópia aos autos do Procedimento Administrativo Stricto SIMP Nº 000391-052/2022, para acompanhamento do 
cumprimento da presente Recomendação. 
Publique-se e cumpra-se. 

Urbano Santos/MA, 13 de junho de 2022. 
 

assinado eletronicamente em 13/06/2022 às 15:20 hrs (*) 
JOSÉ ORLANDO SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
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