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Projetos 
Ministério Público do Estado do Maranhão





CATEGORIAS

REDUÇÃO DA CORRUPÇÃO

O dinheiro do Fundef é da educação.

Ler, Escrever e Pensar: conscientizar para transformar.

DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Pau de Arara nunca mais: o Ministério Público na defesa do 
transporte escolar de qualidade.

UNIDADE E EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
E OPERACIONAL

Encontros Regionais de Gestão Estratégica: o Ministério 
Público contra a corrupção.

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Projeto Ohana: restaurando a imagem da família e a dignidade
da mulher.

Projeto de integração e tecnologia na prevenção e 
redução da criminalidade.



CATEGORIA

REDUÇÃO DA CORRUPÇÃO



Durante a vigência do Fundef, entre 1997 e 2006, a União 
deixou de repassar aos municípios valores devidos conforme a 
legislação em decorrência da subestimação do valor mínimo 
anual por aluno (VMAA). Decisão judicial já transitada em 
julgado, proferida em sede de Ação Civil proposta pelo MPF, 
obrigou a União a pagar essa diferença. 

A fim de assegurar a aplicação correta dos valores a serem 
recebidos, o Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), 
em parceria com órgãos da Rede de Controle, garantiu junto ao 
TCU que os recursos do Fundef fossem empregados 
exclusivamente na educação. Dezenas de contratos com 
escritórios de advocacia foram anulados administrativa ou 
judicialmente. A estimativa é que os municípios maranhenses 
recebam R$ 8 bilhões, que servirão para melhorar os indicadores 
da educação pública no estado.

O dinheiro do Fundef 
é da educação



R$ 8 BILHÕES
É o valor que os municípios 

maranhenses devem receber e 
aplicar exclusivamente na 

educação.

72 Recomendações 
expedidas aos prefeitos 

municipais para anulação 
administrativa dos contratos.

72 RECOMENDAÇÕES 
EXPEDIDAS



Anulação de 50 contratos, 
envolvendo R$ 261 milhões.

50CONTRATOS
ANULADOS

29 Ações Civis ajuizadas.

29 AÇÕES

3 Termos de Ajustamento de Conduta 
assinados para anulação de contratos 

com escritório de advocacia. 

3 TERMOS ASSINADOS



Acórdão nº 1824/2017
Acolhimento da representação 

conjunta do MPMA, MPF e 
MPC ao TCU, que culminou 

com a expedição do Acórdão 
nº 1824/2017 – TCU.

93 Procedimentos 
Administrativos instaurados 

em todo o Estado.

93 PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS

Declaração de nulidade, pelo 
TCE-MA, em sede cautelar, de 
113 contratos firmados com 

escritórios de advocacia.

113   CONTRATOS
 NULOS



MPMA participou de 
reunião na Câmara 
dos Deputados, em 
Brasília.

Reunião com prefeitos e representantes 
da Rede de Controle sobre plano 

de aplicação dos recursos 
dos precatórios do Fundef.



NOTÍCIAS



O Projeto tem por objetivo estimular a leitura, o debate e a 
produção textual de estudantes da rede pública maranhense 
acerca da corrupção no Brasil. Além disso, estimula 
professores, gestores, educadores a inserirem a temática no 
dia a dia escolar. 

Realizado em diversos municípios do Maranhão, a 
campanha promove um concurso de redação entre os alunos, 
tendo como referência uma obra literária. Premia, também, as 
escolas que mais desenvolvem atividades sobre a temática. Já 
foram alcançados mais de 40.000 estudantes. 

As redações são avaliadas pela Academia Imperatrizense 
de Letras. Ao final, os três primeiros colocados recebem 
prêmios diversos, incluindo bolsas de estudo e aparelhos 
eletrônicos.

LER, ESCREVER E PENSAR: 
CONSCIENTIZAR PARA TRANSFORMAR
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Projeto foi lançado 
em diversos 
municípios do 
interior do Maranhão.

Alunos da rede 
pública de ensino 
participam 
do projeto.

Em Arari (MA), 
estudantes foram 
premiados.



CATEGORIA

DEFESA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS



PAU DE ARARA NUNCA MAIS: O MP 
NA DEFESA DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE QUALIDADE

Os veículos destinados ao transporte escolar, em boa 
parte dos municípios maranhenses, são inadequados às 
normas de segurança e trafegabilidade, dificultando o acesso 
e desenvolvimento educacional, colocando em risco a vida 
dos alunos. Os chamados “paus de arara” são incompatíveis 
com o direito à dignidade humana dos escolares.

Com o projeto, o Ministério Público do Maranhão, com 
viés preventivo, pretende envolver a comunidade e os órgãos 
responsáveis em uma fiscalização conjunta do serviço público 
de transporte escolar prestado.

Em quatro anos, foram 106 procedimentos administrativos 
instaurados, responsabilização dos gestores por atos de 
improbidade e um montante de R$ 154.112.682,80 
fiscalizados. O projeto tem incrementado a melhoria da 
qualidade do transporte escolar no Estado.



antes

DEPOIS



Transformação social

Mais de R$ 154 milhões fiscalizados

35 auditorias realizadas

106 Procedimentos Administrativos 
instaurados

52 adesões ao Projeto

7 Recomendações

11 Termos de Ajustamento de Conduta

3 Procedimentos Investigatórios Criminais

15 Ações Civis Públicas

9 Representações protocoladas pelo TCE/MA, além de 
outras ações, que apuraram a aplicação de mais de R$ 
154 milhões em recursos oriundos do FUNDEB e PNATE.



CATEGORIA

UNIDADE E EFICIÊNCIA DA
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL



ENCONTROS REGIONAIS DE
GESTÃO ESTRATÉGICA

Com o objetivo de interiorizar as ações da administração 
superior, aproximando-se ainda mais dos órgãos de execução e 
da sociedade, os encontros servem para apresentar a 
promotores de justiça, gestores e comunidades do interior do 
estado os projetos estratégicos e prioritários a serem 
desenvolvidos pelo MPMA, tendo como foco o combate à 
corrupção.

De maneira estratégica, O MPMA realizou, seis encontros por 
todo o Maranhão, nos polos de Balsas, Imperatriz, Morros, Santa 
Inês, Timon e Pinheiro. Os encontros envolveram a participação 
de 3.000 pessoas da comunidade, 960 adesões a projetos pelos 
Promotores de Justiça, 59 Termos de Ajustamento, 173 
Recomendações e 41 acordos assinados.



PROJETO ALINHADO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO; 

FOCO NO COMBATE AOS ATOS DE DESVIO E MAU USO 

DO DINHEIRO PÚBLICO;

PARTICIPAÇÃO DE 3 MIL CIDADÃOS NOS ENCONTROS;

960 ADESÕES AO PROJETOS APRESENTADOS;

59 TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADOS;

173 RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS;

41 ACORDOS ASSINADOS.



Autocomposição com secretários de Estado 
aconteceram nas edições dos Encontros 
Regionais.



CATEGORIA

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE



PROJETO OHANA

O projeto Ohana tem como objetivo construir um espaço 
para reflexão de temas como violência doméstica e alienação 
parental e seus reflexos, inclusive sociojurídicos, nas relações 
familiares. Aborda-se a violência física, psicológica, sexual ou 
qualquer forma que cause dano ou ameace a integridade da 
mulher e dos filhos.

De maneira pedagógica, o Projeto é apoiado em uma 
revista em quadrinhos, um desenho animado e um livro. A 
revista e o desenho pelo caráter lúdico, objetivam, sobretudo, 
alcançar o público mais jovem. Já o livro é composto por três 
artigos. Todo o material será distribuído nas escolas, 
fomentando o debate e a conscientização. Trabalha-se, ainda, 
com palestras na comunidade e com a criação de núcleos 
multidisciplinares para receber vítimas e agressores. 

O projeto já alcançou mais de 37.000 pessoas.



Mudança de cultura: 
reflexão sobre violência 

contra a mulher e 
alienação parental.

O município de São Vicente 
Férrer já possui lei 

implantando o projeto.

5 municípios já divulgaram
as ações do projeto.

Criação do Núcleo de 
Combate à Violência 

Doméstica e à Alienação 
Parental em 

São Vicente Férrer

O projeto foi encaminhado 
para a Bélgica para servir 

de fonte de estudo em 
doutorado sobre 

alienação parental.

A Universidade Estadual 
do Maranhão utilizará 
recursos do projeto 
para programas de 

extensão.

Mais de 600 pessoas
participaram 
das palestras.



 Alunos e comunidade 
participaram das palestras.



PROJETO INTEGRAÇÃO E 
TECNOLOGIA NA PREVENÇÃO E 
REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Com o objetivo de desenvolver ações de integração entre 
órgãos técnicos e ostensivos da área de segurança pública, 
por meio de trabalho conjunto de análise, compartilhamento de 
informações, planejamento e aplicação, o Projeto busca a 
redução da criminalidade e violência aliando tecnologia e 
estratégia.

Atividades preventivas, de caráter pedagógico e de 
policiamento, visam auxiliar e dar suporte ao Promotor de 
Justiça para implantar, no âmbito de sua comarca, as diretrizes 
e operações previstas nos seus objetivos para a plena 
realização de suas atividades e cumprimento de metas. Para 
tanto, tal como uma rede, a parceria entre as instituições e para 
o encaminhamento de demandas é fundamental para o 
resultado.



• Redução da Criminalidade em 26,57%, no período de 2016 

para 2017;

• Alinhamento ao Planejamento Estratégico: Subprojeto de 

Promotorias de Segurança Pública em fase de implementação;

• Inovação tecnológica: criação do sistema IPOL, do Centro de 

Apoio Operacional Criminal/MPMA, para controle de inquéritos nas 

delegacias.

• Iniciativas pioneiras como o Georreferenciamento e Diagnóstico 
da Segurança Pública, Criação do Observatório da Violência 
Estadual, Criação do Banco de Dados Geoespacial da Violência, 
com inserção dos dados da violência dos municípios da Grande Ilha 
de São Luís.

• Elaboração de mapas temáticos e de análise situacional da 
violência;



• Parcerias institucionais: uso da tecnologia webservice para 
integrar os sistemas de informações dos diversos órgãos cooperados 
e agilizar as atividades dos agentes de segurança pública, criação e 
implantação da Central de Autorizações de Eventos, Casas Noturnas 
e Bares, integração dos órgãos de Segurança Pública com ações 
integradas para coibir casos de perturbação envolvendo poluição 
sonora e consumo e tráfico de drogas em locais como bares e casas 
de shows.

• Monitoração Eletrônica: parceria para utilização do sistema de 
monitoração eletrônica de apenados que utilizam tornozeleiras 
eletrônicas, SAC24, pelos membros e assessores de promotores do 
Ministério Público do Estado do Maranhão, com atuação na área 
criminal.

• Criação dos Núcleos de Mutirões de Inquéritos, para reduzir o 
passivo de inquéritos policiais nas delegacias de polícia do município 
de São Luís-MA.
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ORGANIZAÇÃO GERAL

SECINST - SECRETARIA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJETOS E RESPONSÁVEIS

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO

Encontros Regionais de Gestão Estratégica: o Ministério Público contra a corrupção.

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO

PROMOTORA DE JUSTIÇA SANDRA SOARES DE PONTES

O dinheiro do Fundef é da educação.

Pau de Arara nunca mais: o Ministério Público na defesa do transporte escolar de 

qualidade.

PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIA JOSÉ LOPES CORRÊA

Projeto Ler, Escrever e Pensar: conscientizar para transformar.

PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ CLÁUDIO CABRAL MARQUES

Projeto de integração e tecnologia na prevenção e redução da criminalidade.

PROMOTORA DE JUSTIÇA ALESSANDRA DARUB ALVES

Projeto Ohana: restaurando a imagem da família e a dignidade da mulher.




