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NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO 

A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 
- AMPEM, por meio de sua Diretoria Executiva, vem a público prestar 
esclarecimentos à sociedade maranhense e manifestar seu firme repúdio aos 
atos de violência perpetrados contra a Promotora de Justiça Fabiana Santalucia 
Fernandes e sua Assessora Jurídica, Vanessa de Oliveira Barros, que sofreram 
violento ataque perpetrado por uma adolescente atendida na unidade ministerial, 
na companhia de sua genitora. 

1. Na tarde do último dia 05 de setembro de 2018, por volta das lS:30hs, a 
adolescente em questão, acompanhada de sua genitora, estavam sendo 
atendidas na sede da Promotoria de Justiça de São Pedro da Água Branca por 
sua titular, Promotora de Justiça Fabiana Santalucia Fernandes, ocasião em que 
a adolescente apoderou-se de objetos perfurantes e passou a investir contra a 
vida e a integridade física da integrante do Ministério Público e, em seguida, de 
sua Assessora Jurídica, Vanessa de Oliveira Barros. 

2. Na oportunidade, em defesa própria e da servidora do Ministério Público, a 
Promotora de Justiça neutralizou o ataque imobilizando a adolescente, até que a 
Assessora de Promotoria, contra quem a adolescente continuava a investir 
violentamente, conseguiu desarmá-Ia, retirando os objetos perfurantes de sua 
mão, tendo de imediato acionado a Polícia Militar, que apreendeu a menor em 
flagrante pela prática dos atos infracionais equiparados a tentativa de homicídio, 
desacato e lesão corporal. 

3. A Promotora de Justiça Fabiana Santalucia Fernandes possui conduta pessoal, 
profissional e moral ilibada, sendo reconhecidamente honrada, proba, 
competente e comprometida com a defesa da ordem jurídica e garantia dos 
direitos e interesses sociais. Por ocasião do ataque sofrido, a Promotora de 
Justiça buscava a salvaguarda dos interesses da própria menor infratora 
enquanto sujeito de direitos a demandar do Estado a observância da doutrina da 
proteção integral e a prioridade absoluta às crianças e adolescentes, de modo 
que o fato contra si praticado, estando ali no exercício das funções ministeriais, 
constitui afronta ao Ministério Público brasileiro e um atentado contra o Estado 
Democrático de Direito. 
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4. A gravidade dos fatos ensejou a decretação, pelo Juízo de Direito da Comarca 
de São Pedro da Água Branca, da internação provisória da adolescente, que 
deverá responder judicialmente pelos atos praticados, na forma estabelecida 
pela Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

5. A Promotora de Justiça Fabiana Santalucia Fernandes, que no episódio aqui 
referido defendeu-se com bravura e equilíbrio, sem exceder-se em momento 
algum, demonstrou, mais uma vez, seu compromisso com os ideais que regem o 
Ministério Público brasileiro, e continuará na defesa intransigente dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, inclusive, das crianças e adolescentes da 
Comarca de São Pedro da Água Branca, da qual é titular, contando com o apOio 
inarredável da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, entidade 
que congrega membros ativos e inativos da instituição. 

Ante o exposto, a ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO MARANHÃO - AMPEM presta os devidos esclarecimentos à sociedade 
maranhense e, em especial, à população da Comarca de São Pedro da Água 
Branca, reitera a confiança no trabalho desenvolvimento pelo Ministério Público, 
na pessoa da Promotora de Justiça Fabiana Santalucia Fernandes, e manifesta 
veemente REPÚDIO aos atos de violência praticados pela ad en e. 

São Luís 12 de setembro e 2018. 
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