
CARTA DE BALSAS 

 

Os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão reunidos nos dias 20 e 21 de março de 

2017, na sede da subseção da OAB de Balsas, para o ENCONTRO REGIONAL DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA: MP CONTRA A CORRUPÇÃO, tornam públicas as seguintes conclusões: 1) o 

Planejamento Estratégico é forma de garantir  a unidade e indivisibilidade do Ministério Público e de 

buscar a resolutividade das demandas que lhe cabe constitucionalmente atender; 2) o combate à 

improbidade administrativa exige, além das medidas repressivas indeclináveis, todas as providências 

de prevenção e o estímulo ao controle social, na forma das Convenções da ONU e da OEA contra a 

corrupção; 3) a atuação coordenada e articulada dos órgãos de execução do Ministério Público, com 

base em seu Planejamento Estratégico, é medida que atende aos princípios republicano e democrático, 

além da impessoalidade, da publicidade e da eficiência no enfrentamento à corrupção; 4) os gestores 

comprometidos com o direito do cidadão a um governo honesto, reconhecido pelo STF (MS 27141 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. e, 22.02.2008, DJe de 27.02.2008), devem adotar as medidas 

preventivas à corrupção, promovendo a transparência e executando as providências legais e 

constitucionais impostas para uma gestão proba, dispondo-se o Ministério Público a exaurir o diálogo 

com os gestores, em busca  do bem comum; 5) a sociedade civil pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do governo honesto pelo exercício efetivo do controle social, inclusive pelos 

conselhos municipais, como também participando e monitorando a classificação sobre o grau de 

adimplemento de suas cidades às medidas preventivas à corrupção elencadas no RANKING 

ANTICORRUPÇÃO disponível no link http://ww.mpma.mp.br/eventos/o-mp-contra-a-

corupcao/ranking/ ; 6) é necessário registrar a importância da participação da FAMEM e dos prefeitos 

da região no evento, notadamente quanto à adesão aos termos de ajustamento de conduta propostos 

pela efetivação das políticas públicas para a melhoria dos indicadores sociais de nosso Estado. 

Balsas/MA, 21 de março de 2017 
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