
 
 

                  
 

 

 

ILMO SR. RINALDO REIS LIMA 

CORREGEDOR NACIONAL DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP 

 

 

 

 

 

 

 

A CLÍNICA DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ - CAV/UFPA, O GRUPO DE MULHERES BRASILEIRAS- GMB, A 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA – ABJD, 

COLETIVO ADVOGADAS DO BRASIL E A SOCIEDADE PARAENSE DE DIREITOS 

HUMANOS - SDDH, por meio de representantes infra-assinados, vem, perante Vossa 

Senhoria, apresentar REPRESENTAÇÃO para que sejam tomadas providências diante de 

conduta irregular da promotora de justiça do Estado do Pará MARCELA CHRISTINE 

FERREIRA DE MELO: 

 

1. RESUMO DOS FATOS 

 

A representada encaminhou, na qualidade de promotora de justiça, um ofício à 

Secretaria de Assistência Social do município de Igarapé-Açu, no dia 02 de março de 2021, 

cobrando explicações sobre um evento que será promovido pela pasta em comemoração ao Dia 

Internacional das Mulheres, no 8 de março de 2021. No ofício, a promotora diz que o evento 

“faz uso de símbolos que se referem a ideais de esquerda, tais como marxistas, comunistas, e 

de movimentos sociais diversos (negros, feministas etc.) e ativistas, qual seja, o punho cerrado, 

em contrapartida aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade 

administrativa”.  

Na página da Prefeitura de Igarapé-Açu nas redes sociais há um convite para que 

as mulheres do município participem de ações conjuntas que abarcarão a saúde, como 



 
 

                  
 

 

 

enfrentamento ao coronavírus, e prevenção ao câncer de colo de útero. A imagem utilizada é 

de um punho cerrado, cercado de flores. 

 

 
 

A promotora requisita que a secretária municipal de Assistência Social, Rosilda 

Menezes de Souza, explique sobre a utilização dos referidos slogans em um prazo de 48 horas, 

a contar da data de expedição do ofício. Ainda requer, em um prazo de dez dias úteis, 

informações e cópia do procedimento administrativo que levou ao uso das imagens. Circulou 

nas redes sociais imagens do referido ofício: 



 
 

                  
 

 

 

 
A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará (CGMP) informou, 

no dia 03 de março de 2021, que decidiu instaurar, depois de acesso às mensagens “o devido 

Procedimento Disciplinar Preliminar (PDP), em caráter de sindicância, para apuração 

preliminar dos fatos, assegurando à representante do MPPA o devido processo legal previsto 

na Constituição Federal”1. 

Todavia, mesmo diante da manifestação da corregedoria, é premente o 

acompanhamento por parte deste órgão devido à grave violação envolvida e a grande 

 
1 Disponível em: https://www2.mppa.mp.br/noticias/nota-da-corregedoria-geral-do-mppa.htm. Acesso em: 04 
mar. 2021. 



 
 

                  
 

 

 

repercussão. O CNMP, por força do artigo 130-A, §2º, II da Constituição Federal, é o órgão 

incumbido de fiscalizar os atos administrativos e financeiros do Ministério Público, bem como 

a atuação funcional dos seus membros. 

 

2. DA LEGITIMIDADE DOS REQUERENTES 

 

O CNMP é o órgão incumbido de fiscalizar os atos administrativos e financeiros do 

Ministério Público, bem como a atuação funcional dos seus membros, de ofício ou mediante 

provocação de qualquer cidadão, nos termos do artigo 130-A, §2º, II da Constituição Federal. 

Nesse mesmo sentido, é o artigo 74 do Regime Interno do CNMP: 
 

“Art. 74 A reclamação disciplinar é o procedimento investigativo de notícia 
de falta disciplinar atribuída a membro ou servidor do Ministério Público, 
proposta por qualquer interessado, nos termos do artigo 130-A, § 2º, III e §3º, 
I, da Constituição Federal.” 
 

Logo, possuem os requerentes, indiscutivelmente, como cidadã e advogada, 

legitimidade e interesse para representar infração cometida por integrantes do Ministério 

Público. 

 

3. DO ABUSO DE AUTORIDADE 

 

O abuso de autoridade se configura sempre que, de posse do poder conferido por 

lei para o exercício de uma função pública, o agente desvia a finalidade almejada e comete 

abuso em seus atos, conforme previsão no art. 33 da Lei 13.869/2019:  
 
Art. 33.  Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever 
de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função 
pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação 
legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. 

 

A autoridade acima identificada, no exercício de sua função, praticou abuso de 

autoridade, incorrendo na conduta descrita devendo esta conduta ser apurada. O abuso de 

autoridade é ato ilícito, repreendido nas esferas penal, civil e administrativa, por meio do qual 



 
 

                  
 

 

 

um agente público ou pessoa investida em função pública, valendo-se desta posição, atua 

dolosamente em excesso de poder ou desvio de finalidade e, desse modo, atenta contra os 

direitos subjetivos de outrem2. 

A referida promotora agiu de forma arbitrária e seletiva para defender suas crenças 

pessoais. O símbolo referido é internacionalmente utilizado, inclusive já foi usado em eventos 

do Ministério Público do Estado do Pará. 

 

 
Isso demonstra o abuso na conduta da promotora. Para o exercício de suas funções, 

o agente público dispõe de um poder regulado pela lei. O agente público só pode fazer aquilo 

que a lei determina e o que a lei não veda. Em outras palavras, não pode atuar de forma contrária 

à lei (contra legem), além da lei (ultra legem), mas exclusivamente de acordo com a lei 

(secundum legem), desta forma não pode impedir a utilização de um símbolo 

internacionalmente utilizado em defesa dos direitos das mulheres para perseguir eventos 

determinados.  

Ressalta-se que a promotora só pode "requisitar" se houver procedimento aberto 

restando evidente o abuso de autoridade. De acordo com a Resolução n. 174/2007 do CNMP 

(art. 3, parágrafo único) pode-se colher informações preliminares, sendo vedada requisições. 

Algo também disposto na Resolução n. 007/2019 do CPJ-PA (art. 7, parágrafo único: poderá 

colher informações preliminares, sendo vedada requisições). O artigo 21 § 9 da Resolução n. 

 
2 NOVO, Benigno Núñez. Abuso de autoridade: caracterização. Empório do Direito. 2019. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/abuso-de-autoridade-caracterizacao. Acesso em: 04 mar. 2021. 



 
 

                  
 

 

 

007/2019 do CPJ-PA diz que a requisição deve ser feita com a apresentação da portaria de 

instauração do procedimento administrativo e 10 dias úteis para se manifestar. 

Além disso, o prazo para resposta, por lei é 10 dias e não 48 horas o que evidencia 

ainda mais a caracterização de abuso nos termos do art. 33 da Lei de Abuso de Autoridade 

utilizando-se de prazo não previsto em lei. 

 

4. DO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ENFRENTAMENTO ÀS 

DESIGUALDADES DE GÊNERO 

 

Quem teve a ideia de incluir a mão fechada e levantada dentro do círculo com a cruz 

embaixo foi a ativista feminista Robin Morgan numa manifestação contra o concurso Miss 

América, em 1969. Até hoje o símbolo é utilizado para representar a luta pela igualdade de 

direitos entre homens e mulheres algo que se coaduna com os ditames constitucionais de 

enfrentamento às desigualdades. Em verdade, é atribuição ministerial enfrentamento às 

desigualdades de gênero, conforme dispõe a Constituição: 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - Garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 
IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

A Lei no 11.340 de 2016, Lei Maria da Penha, determina que toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, crença, cultura, nível educacional, 

idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes 

asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física 

e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.  

A igualdade de gênero constitui expressão da cidadania e dignidade humana, 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado Democrático de 

Direito e está prevista como direito fundamental no art. 5o, I, da Constituição Federal de 1988.  

O Ministério Público do Estado do Pará, reconhecendo essas atribuições determina a 

RECOMENDAÇÃO N° 004/2021 – MP/CGMP, que afirma que Ministério Público tem por 



 
 

                  
 

 

 

razão de existir, no contexto jurídico brasileiro, a busca de um desequilíbrio real em favor dos 

vulnerabilizados, promovendo a igualdade material e os objetivos da República Federativa do 

Brasil, nos termos do Art. 3º da CF/88, entre eles a redução das desigualdades sociais e 

regionais, no qual podemos identificar as mulheres, mulheres pretas, pretos e pardos, crianças 

e adolescentes, indígenas, quilombolas, consumidores e pequenos trabalhadores rurais e 

resolve: 
 

RECOMENDAR aos membros do Ministério Público do Estado do Pará que 
atuem na proteção aos direitos humanos e grupos vulneráveis, envolvendo o 
respeito aos símbolos e lutas dos movimentos sociais de proteção e políticas 
para gênero e raça; e que observem, no exercício da atividade ministerial, o 
reconhecimento de elementos culturais, históricos, políticos do movimento 
de mulheres e de tantos outros elementos que identificam as lutas que 
mobilizam o mundo, especialmente pela própria atribuição que foi conferida 
ao Ministério Público na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, 
nos termos da Constituição Federal de 1988;  

 

5. DA VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS 

 

É relevante também destacar a grave violação a premissa do pluralismo político e 

de ideias na atuação ministerial ao cercear o direito de manifestação de uma Secretaria que 

pretende no Dia da Mulher, promover um debate de enfrentamento às desigualdades de gênero.  

É essencial analisar os fundamentos da República Brasileira, a saber: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
V – Pluralismo político; 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Os preceitos constitucionais acima destacados evidenciam a importância do 

PLURALISMO POLÍTICO; do poder que emana do povo seja por meio de seus 

REPRESENTANTES, seja de forma direta. Nesta linha, AINDA QUE algum símbolo ali 

representasse um ideal político específico, que a Promotora julga ser de esquerda, mesmo que 



 
 

                  
 

 

 

estejamos falando de uma gestão político-partidária da direita, como é o caso do município em 

questão em que o Prefeito é filiado ao PSDB (Partido Social-democrata Brasileiro), NÃO HÁ 

QUE falar em afronta a princípios da imoralidade ou impessoalidade, num país cujo regime 

político é democrático e onde as decisões políticas são direta e indiretamente influenciadas pela 

sociedade civil. 

Além do mais, a promotora cita textualmente dois importantes (e plurais) 

movimentos sociais brasileiros: Negro e Feminista, como se relacionar a programação do 8 de 

março à luta deles fosse impessoal e imoral. Então vamos aos dados do que consideramos, no 

mínimo, IMORAIS:  

 

 
13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

   

 

  IMORAL é que 89,9% das mulheres mortas em 2019 tenham sido assassinadas 

por seus companheiros ou ex-companheiros; IMORAL é que 66,6% das mulheres mortas sejam 

NEGRAS; IMORAL é que mesmo sendo um dado subnotificado, tenha sido registrada uma 

agressão FÍSICA a cada 2 minutos; IMORAL é que num mês de luta como este, as instituições 

que subscrevem a presente representação, que não são poucas, quando finalmente se veem 



 
 

                  
 

 

 

representadas nas produções de políticas voltadas para mulheres, ainda que apenas na semiótica, 

isso seja considerado impessoalidade e imoralidade.  

  Este ato, uma vez chancelado pelo Ministério Público, demonstra um 

desconhecimento do cenário de desigualdade de gênero que causa o alarmante dado de 

feminicídio no estado do Pará, que teve aumento de 40% no ano de 2020.  

O revoltante conteúdo da manifestação, cuja autoria custa a crer tenha partido de 

um integrante do Ministério Público, revela, por si só, comportamento afrontoso aos deveres 

básicos exigidos e impostos ao representado, designadamente pelos artigos 43, I, da Lei 

Orgânica do Ministério Público (Lei nº8.625/93). A indecorosa declaração atribuída a 

representada está bem distante do comportamento compatível com o de uma promotora de 

Justiça. 

 

6. DOS PEDIDOS 

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que: 

a)  Receba a presente; 

b) Seja instaurado processo administrativo disciplinar a fim de se apurar os fatos 

aqui descritos e, em se confirmando as infrações funcionais, sejam aplicadas à representada as 

sanções cabíveis. Requer, nesse sentido, que o CNMP solicite a comprovação de procedimento 

preparatório ou abertura de inquérito civil para justificar a requisição. 

c) Requer-se ainda que a Instituição, entendendo esta ser uma pauta importante 

para o exercício de suas atribuições, promova grupos de trabalho ou comissões específicas para 

promoção do debate de gênero e étnico-racial entre seus membros e servidores. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Belém (PA), 4 de março de 2021. 

 
LUANNA TOMAZ 

CLÍNICA DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA 
OAB-PA 13099 

 



 
 

                  
 

 

 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA 

 
 

EDILEUSA PENA DA SILVA 
GRUPO DE MULHERES BRASILEIRAS- GMB 

 

 

 

____________________________ 

MARCO APOLO SANTANA LEÃO 

SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (SDDH-PA) 

 

 
 

NATASHA VASCONCELOS  
COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA OAB-PA 

OAB-PA 16.200 


