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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

REPRESENTANTE: Francisco de Assis Andrade Ramos 

REPRESENTADO: Eduardo Jorge Hiluy Nicolau (Procurador-Geral de Justiça do MP do 

Maranhão) 

 

 

 

 FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, prefeito municipal de 

Imperatriz – MA, brasileiro, casado, portador do CPF: 760.792.873-15, residente 

na rua da igreja, 38, Vl. Lobão, Imperatriz – MA, vem, por seus procuradores, 

apresentar: 

 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

com fundamento nos arts. 22,25 e 30 da Lei 13.869/19 e do art. 104, V, da Lei 

Orgânica do MP do Maranhão (Lei Complementar Estadual nº 13/91) 

 

em face de atos do Sr. Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Maranhão, o Sr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que poderá ser 

intimado na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. 

 

1. DOS FATOS 
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1.1. Do contexto político subjacente aos fatos narrados nesta 

Reclamação Disciplinar: 

  

O Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, escolhido 

pelo Governador do Maranhão, sr. Flávio Dino, para a chefia do Ministério 

Público daquele estado, vem adotando uma persistente, subserviente e conivente 

postura de apoio político ao sr. Governador, extrapolando as elevadas 

prerrogativas de que dispõe para interferir no processo político e demonstrando 

perigoso e ilegal uso da instituição do parquet para atender aos desejos eleitorais 

do Poder Executivo, com evidente inclinação política expressamente vedada por 

lei. 

O atual prefeito do município de Imperatriz – MA, ora Requerente, sempre 

foi oposição ao atual governo do Estado. O primeiro mandato da atual 

administração estadual, iniciado em 2014, sofreu um revés com a eleição, em 

2016, do Requerente para a prefeitura do segundo maior município do estado, 

em palanque de oposição ao Executivo estadual. 

 A administração estadual suscitada teve início em 2015, quando o 

vencedor das eleições estaduais de 2014, o sr. Flávio Dino, tomou posse no cargo 

de governador e, em seguida pensou, como é natural, em 2016, eleições 

municipais, quando tentou eleger seus candidatos a prefeito nas maiores cidades 

do Estado a fim de tornar mais fácil sua reeleição em 2018.  

 Assis Ramos então se transformou em relevante nome de oposição no 

estado do Maranhão. Em 2018 o sr. Flávio Dino foi reconduzido ao cargo ao 

vencer as eleições daquele tempo e, para as municipais de 2020, foi mais uma vez  

derrotado pelo então Prefeito Assis Ramos, o qual conseguiu suplantar nas urnas 

a candidatura alinhada ao governo de Flávio Dino.  

 Desse contexto político é que exsurge a atuação do Ministério Público 

como apêndice da vontade do Executivo estadual, por meio de diversas condutas 

e atitudes que demonstram abuso de autoridade e violação dos deveres do cargo.  
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 Ressalte-se, aliás, que sequer o próprio Representado busca ocultar suas 

ligações e predileções políticas no exercício do cargo, em clara afronta ao que 

dispõe o art. 104, V, da Lei Complementar do Estado do Maranhão nº 13/1991, 

que veda a atividade político-partidária dos membros do parquet estadual. Isso 

se verifica inclusive nas redes sociais do Representado, onde sua ligação e 

declarada amizade com o grupo político do atual governador e candidato à 

reeleição é publicamente exposta, como se vê dos extratos a seguir: 
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 Evidentemente, a amizade pessoal não é vedada por lei. Mas a 

interferência dessas relações pessoais no exercício do múnus público de 

Procurador-Geral de Justiça e na orientação das ações do Ministério Público 

maranhense, fazendo da instituição um longa manus  dos interesses políticos do 

Executivo estadual encontra clara vedação na lei orgânica do órgão. E essa 

deturpação de funções será evidenciada nas seções a seguir. 

   

 

1.2. Das ações judiciais de improbidade administrativa com 

propósito político 

    

 Uma das principais bandeiras de Assis Ramos, ora Representante, para 

sua reeleição, em 2020, era a condição de ser prefeito sem que pesassem contra 

si ações de improbidade e ou representações criminais.  
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 Essa constatação foi sustentada até julho de 2020, poucos meses antes das 

eleições, quando o MPMA, pela Dra. Nahyma Abas, moveu ação por improbidade 

contra o gestor por suposto nepotismo. 1 

 O MPMA reclamou na ação que o fato do prefeito ter nomeado sua esposa 

para o cargo de Secretária de Desenvolvimento Social e o cunhado de sua esposa, 

pessoa de sua confiança, para chefiar o matadouro municipal, também em cargo 

político, importava em nepotismo.  

 Com isso o representante se viu, às vésperas das eleições, com uma ação 

de improbidade contra si destruindo, publicamente, o grande mote de sua 

reeleição, a honestidade.  

 A ação de improbidade nunca foi séria, sempre foi apenas política e 

beneficiava o candidato a prefeito escolhido pelo governador, para manipular os 

eleitores de Imperatriz no sentido de que Assis Ramos não poderia falar em 

honestidade.  

Tanto é assim que a ação é fundada em tese contrária à Súmula Vinculante 

nº 13 do STF e utiliza como pauta primordial a campanha eleitoral do município. 

Isso se verifica no próprio texto da petição inicial, onde se lê expressamente:  

    

“Vale reforçar que, apesar de não compreendidas 

como nepotismo, de acordo com a redação da Súmula 

Vinculante nº 13, as nomeações de parentes de DORIVAN 

BANDEIRA, cunhado da primeira-dama e Secretária de 

Desenvolvimento Social, JANAÍNA RAMOS, reforçam a 

ideia de que a máquina pública vem sendo utilizada com o 

escopo de beneficiar pessoas diretamente ligadas ao Prefeito, 

como no caso em tela.” 

“Registre-se, ainda, que, reforçando as bandeiras 

levantadas na campanha eleitoral, o requerido, logo após as 

                                                
1 Vide Processo Eletrônico: 0808198-19.2020.8.10.0040 (PJE – TJMA). 
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eleições, declarou, na mídia, seu compromisso com uma 

gestão enxuta e eficaz, chegando a afirmar, em uma 

entrevista ao Imirante, em 23/10/2016, que nenhum parente 

seu iria trabalhar na Prefeitura, como medida de combate à 

corrupção.”  

“Ocorre que, logo que assumiu a gestão, o Prefeito 

contrariou suas promessas de campanha de que nenhum 

parente seu iria trabalhar na Prefeitura e de que utilizaria 

critérios de qualificação técnica e experiência no serviço 

público para as nomeações em sua gestão, sendo que, de 

regra, nenhum destes critérios vem sendo observado nas 

nomeações de pessoas que lhe são próximas.” 

  

Eis os trechos da inicial da ação de improbidade movida contra o gestor às 

vésperas da campanha eleitoral. Pessoalidade total e conteúdo político. Tudo para 

prejudicar o opositor do governador e beneficiar o ungido da gestão estadual.  

 O Representado não subscreveu a ação em comento, já que tampouco seria 

de sua competência, mas cuidou de premiar aquela que cumpriu esse papel, 

brindando-a com promoção na carreira.  

 Isso porque, após o ingresso da ação de improbidade, a Sra. Nahyma, 

promotora da ação suscitada, foi premiada e promovida pelo Representado ao 

cargo de chefe do combate à corrupção no estado do Maranhão, deixando de 

residir em Imperatriz – MA e passando a gozar do privilégio de viver na capital 

do estado, sonho de carreira de todos os promotores de justiça. 

 Agora, em 2022, o Sr. Flávio Dino renunciou ao cargo de governador para 

disputar eleição para o Senado e quem assumiu foi o Sr. Carlos Brandão, 

candidato à reeleição, o qual há pouco reconduziu o representado ao cargo de 

chefe do Ministério Público do Estado do Maranhão e a quem o PGJ denomina 

como “amigo” em suas postagens em redes sociais, como visto acima. 
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 Um dos primeiros atos do agora governador foi nomear seu sobrinho para 

cargo político. Ora, se buscasse manter coerência, o MPMA, à luz do que fez ao 

mover a ação de improbidade por nepotismo contra o prefeito de Imperatriz, 

também deveria ingressar com idêntica ação contra o governador, ainda mais 

porque a promotora, que é chefe do combate à corrupção do MPMA, é exatamente 

a mesma que ingressou com a ação contra o representante. No entanto, o MPMA, 

comandado pelo Representado, modifica seu discurso e afirma que não se trata 

de improbidade à luz da Súmula Vinculante nº 13 do STF o ato do chefe do 

Executivo nomear parentes além do 3º grau para cargos políticos.  

 Ora, veja só, contra o prefeito adversário do grupo político de Flávio Dino, 

o fato de nomear parentes para cargos políticos configura improbidade, mas para 

o grupo do governador, não é.  

 Observe que a promotora que assinou a ação contra o prefeito foi 

promovida pelo Representado ao cargo de chefe de combate à corrupção no 

Estado; assim, o posicionamento da instituição deveria ser coerente, porém, 

diante do grupo político que conduziu e depois reconduziu o Procurador-Geral de 

Justiça do Estado ao cargo, a postura é diferente...  

 Mas o uso político da máquina do Ministério Público maranhense vai 

muito além desse fato, como se verá adiante.  

 

1.3. Do vazamento seletivo de investigações sigilosas para 

prejudicar os adversários políticos do governador 

  

Voltando a tratar das eleições de 2020, na semana que antecedeu o dia da 

votação, no programa eleitoral do adversário político do Representante 

(candidato a prefeito apoiado pelo governador, o Sr. Flávio Dino), documentos 

de um PIC marcado como SIGILOSO, cujo conteúdo nem o Representante 

conhecia, “vazaram” e foram amplamente divulgados nas rádios, televisões, redes 

sociais e mídia digital. 
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 Documentos sigilosos de uma investigação meramente especulativa, que 

prejudicava em demasia o atual prefeito, na época candidato à reeleição, vazaram 

no programa eleitoral do grupo do Sr. Flávio Dino, o governador que conduziu o 

Sr. Eduardo Nicolau a chefe do Ministério Público do Maranhão.  

 Como o grupo do governador conseguiu os documentos sigilosos em poder 

do MPMA para exibir no programa de seu candidato a prefeito na semana das 

eleições não se sabe, apenas se sabe que os documentos vazaram e foram ali 

utilizados.  

  De tão absurdo que era o PIC, de tão especulativo e político, criado com o 

único fim de vazar conjecturas na semana das eleições para prejudicar o 

candidato de oposição ao governador, o procedimento foi trancado pelo TJMA. 2 

 Mas a perseguição não terminou aí.  

 

1.4. Oferecimento de denúncia criminal sem observância do 

foro por prerrogativa de função 

 

 Mais recentemente, já em 2022, ano eleitoral, onde a esposa do prefeito é 

candidata a deputada estadual, o MPMA, comandado pelo Representado (agora 

já reconduzido ao cargo), por intermédio de uma promotora lotada na comarca 

de Imperatriz – MA, na primeira instância, sem autorização do TJMA, moveu 

denúncia penal contra o gestor do Executivo municipal na 3ª vara criminal de 

Imperatriz – MA e deu ampla divulgação política para o fato. 3 

   

Ora, mas como fica a regra constitucional do foro por prerrogativa de 

função? O MPMA, comandado pelo Representado, está promovendo ação penal 

contra chefe do Executivo em instâncias inferiores ao 2º grau de jurisdição e 

dando ampla divulgação ao fato. Tudo com contornos políticos.  

                                                
2 Vide HABEAS CORPUS Nº 0818122-77.2020.8.10.0000. PJE – TJMA.  

3 Vide INQUÉRITO POLICIAL: 0002475-52.2020.8.10.0040 – PJE TJ/MA. 
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1.5. Da nova denúncia infundada contra o prefeito e sua ampla 

divulgação na mídia 

 

Ainda neste ano de 2022, o Sr. Marcelo Trovão, promotor de justiça 

chefiado pelo Representado, pediu abertura de ação penal contra o prefeito por 

supostamente ter desobedecido a ordem judicial ao não convocar para posse 

servidor público concursado, supostamente privilegiando nomeações em cargos 

comissionados.  

Obviamente o promotor deu ampla divulgação nas redes sociais e nas 

mídias em razão da representação penal contra o prefeito.   

De tão absurda e insustentável, o próprio MP arquivou a representação por 

absoluta falta de fundamentação, por serem falsos aquilo sustentado pelo 

promotor da cidade de Imperatriz – MA, porém, jamais divulgaram uma nota 

sequer, ainda que o ato da representação criminal tenha tido ampla divulgação 

na mídia do próprio Ministério Público.  

Mesmo diante do arquivamento, o MPMA moveu ação de improbidade 

acerca do mesmo objeto da penal que foi rejeitada. 4 

 

 

1.6. Da arapongagem do MPMA para investigar o prefeito sem 

ordem do Tribunal de Justiça do Maranhão. 

  Em março deste ano houve nova operação do GAECO contra a gestão de 

Assis Ramos. Essa operação afastou secretário de Infraestrutura, prendeu 

superintendente de limpeza pública, interrompeu contratos públicos e causou 

verdadeiro escândalo político e midiático na cidade e no Estado.  

                                                
4 Vide Processo Judicial Eletrônico nº 0803384-90.2022.8.10.0040 (PJe TJ-MA)  
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 Assim também o foi no procedimento do ano de 2021 quando operação em 

que o GAECO colaborou com a PCMA afastou o secretário de planejamento 

urbano de Imperatriz – MA.  

 Em nenhum dos processos há sequer relatório final das operações. 

Nenhum. Mas o fato e o escândalo político já foram consolidados e a opinião 

pública já severamente manipulada pela atuação e mídia do MPMA do Sr. 

Eduardo Nicolau.  

O ato foi iniciado na Vara de Combate aos Crimes Organizados de São Luís 

– MA, vara única no estado especializada neste tipo de infração legal.  

A partir da operação ocorrida em março de 2022, o MPMA entendeu haver 

indícios suficientes para requerer ao TJMA autorização para investigar 

criminalmente o prefeito de Imperatriz.  

Tal súplica foi encaminhada ao TJMA ainda em abril de 2022. 5 

No entanto, sem que a autorização para investigar fosse deferida pelo 

Tribunal de Justiça, o MPMA, chefiado por Eduardo Nicolau, sem qualquer 

ordem judicial que autorizasse, resolveu invadir em 22 de junho de 2022 a casa 

rural do prefeito e fazer investigação clandestina, ilegal, através do crime de 

invasão definido pelo “caput” do art. 22 da lei 13.869/19, que define os crimes de 

abuso de autoridade.  

Se não há necessidade de autorização judicial para investigar o prefeito, 

por que pediram tal autorização? E se há a necessidade, porque desobedeceram 

a lei, procedendo a investigações clandestinas sem autorização judicial? 

O Representado, de tanto se sentir livre para perseguir o Representante, 

aviltou contra a norma acima aduzida, afrontando-a deliberadamente quando o 

MPMA invadiu a casa do representante sem ordem judicial que lhe 

fundamentasse.  

O prefeito estava chegando em sua fazenda quando percebeu jagunços 

invasores de terra em sua propriedade e abordou tais capangas.  

                                                
5 Vide PJE 0828573-27.2021.8.10.0001 id: 17283710 (PJE TJ/MA). 

https://pje2.tjma.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?id=380800&ca=ca4cf750d354701a91a45437b7c946bb71f7dbc4ac121c597770dba0d4d463e8eb4a769b4b448f74c1149985e5842c0c
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Para sua surpresa, depois de pressionar os criminosos, foi informado que 

eram servidores do Ministério Público cumprindo ordem superior. Ordem para 

investigação clandestina, ilegal, para pura satisfação política de seus 

perseguidores.  

Ressalte-se que a invasão ora narrada foi filmada e inclusive noticiada na 

mídia televisiva local, no Jornal da Difusora, veículo informativo de TV 

maranhense. 

Já não há mais temor algum no Representado em infringir a norma legal e 

constitucional no objetivo de prejudicar o Representante.  

Todos esses fatos formam a convicção do Representante acerca do 

empenho pessoal e ilegal do sr. Eduardo Nicolau em lhe perseguir politicamente 

e utilizar o MPMA a fim de destruir a caminhada política do único prefeito 

opositor ao grupo político do governador Flávio Dino dentre as grandes cidades 

do Estado do Maranhão. 

 

1.7. Da Denúncia sem sem investigação previamente 

autorizada pelo TJ 

 

  O MPMA, desta feita pelo próprio PGJ, observando a proximidade das 

eleições de outubro de 2022, mais uma vez no mês de julho prévio às eleições (tal 

como ocorrera dois anos antes, por ocasião das eleições municipais), empreendeu 

todo o esforço buscando criar escândalo político a ser utilizado na campanha dos 

adversários políticos. Dessa feita, denunciou o prefeito Assis Ramos em razão do 

procedimento acima suscitado que investigava contratação de limpeza pública 

urbana de Imperatriz – MA.  

 Ocorre que a denúncia foi protocolada sem que o TJMA sequer tenha 

concedido ao MPMA autorização para investigar o Representante.  

 No mês de maio de 2022, como já apontado, o MPMA requereu ao TJMA 

autorização para investigar o prefeito em razão dos indícios supostamente 
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encontrados em investigação que resultou em operação da GAECO na cidade de 

Imperatriz – MA.  

 Ocorre que até esta data, 19 de julho de 2022, o TJMA não concedeu tal 

autorização e, mesmo sem provas suficientes (pois se o MPMA em maio pediu 

autorização para investigar o prefeito era porque só possuía indícios e não provas 

suficientes para apresentar a ação penal), a instituição resolve denunciá-lo 

mesmo possuindo somente o que possuía ainda em maio de 2022. 

Mesmo sem ter recebido do Judiciário permissão para o mínimo que era 

investigar, fez o máximo que é denunciar. Pior: denunciou sem as provas que em 

maio entendeu necessárias. 

Qual a razão da pressa do MPMA? O calendário eleitoral? 

Se isso não for prova de perseguição pessoal, nada mais o é.  

 

2. DO DIREITO 

 

2.1. Do Abuso de Autoridade  

 

  A lei 13.869/2019 tem sido objeto de deboche diante dos fatos narrados. 

 Ora, no caso da arapongagem, item 8.1, os membros do MPMA aviltaram 

a regra dos arts. 22 e 25 da lei de abuso de autoridade. Leia-se: 

Art. 22.  Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou 

à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas 

dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem 

determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 25.  Proceder à obtenção de prova, em procedimento de 

investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito: 
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Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, 

em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento 

de sua ilicitude. 

 No caso da denúncia infundada narrada no item 1.5, que tratava da 

convocação de servidores, o membro do MPMA incorreu no crime do art. 30 da 

mesma lei: 

Art. 30.  Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou 

administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe 

inocente: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

 A prova do crime está na própria decisão da Procuradoria do MPMA em 

arquivar o pedido de abertura de processo penal contra o gestor municipal 

amplamente divulgado pela mídia do Maranhão. 

 Note, o crime está na abertura do procedimento, o qual foi seguido de 

ampla divulgação. O encerramento não apaga a abertura. E a lei fala que é ato 

ilegal dar início ou proceder à persecução penal. O início é fato consolidado.  

 Também e mais nítida é a afronta ao art. 30 da lei 13.869/19 quando se 

trata da ação de improbidade narrada no item 1.2 desta representação.  

 Ora, o MP liderado pelo representante promoveu ação de improbidade por 

ato de nepotismo contra o gestor que agiu em conformidade com a regra da 

súmula vinculante nº 13 do STF.  

 Tanto sabiam que a ação não podia prosperar que quando provocados por 

ato idêntico, desta feita do governador do estado, o MPMA disse que não havia 

irregularidade na nomeação de parentes do chefe do executivo em razão da regra 

da súmula vinculante nº 13 do STF.  
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 O MPMA sabia então que o prefeito é inocente e promoveu a acusação 

contra o mesmo apenas para prejudicar sua campanha à reeleição e beneficiar 

seu opositor e candidato do apoiado pelo Governador do Estado Flávio Dino. 

 

3. DO PEDIDO. 

 

  Diante dos fatos narrados, sob a gestão do Representado 

à frente do MPMA, a vítima sofreu frente às condutas penais 

tipificadas nos arts. 22, 25 e 30 da lei de abuso de 

autoridade. Verificou-se também o uso das elevadas prerrogativas do Ministério 

Público em favor do calendário político-eleitoral, em frontal violação ao disposto 

no art. 104, V, da Lei Orgânica do MP maranhense. 

Portanto, pelos fatos aduzidos (ressalte-se, fatos históricos, documentados 

e não especulativos, todos comprovados através da documentação em anexo e em 

processos judiciais eletrônicos informados), é dever suscitar a suspeição do PGJ 

do Estado do Maranhão no que tange ao chefe do Executivo 

municipal de Imperatriz e a motivação pessoal de seu grupo 

em destruir e perseguir o Representante. 

Todo o Ministério Público do Estado do Maranhão está 

aparelhado para causar constrangimento e embaraço contra a 

administração do prefeito Assis Ramos, como as provas bem 

demonstram e conforme poderá ser verificado por este CNMP ao proceder à 

instrução do processo administrativo disciplinar ora requerido. 

 

  Em razão disso, é dever deste Conselho proceder à apuração da conduta 

do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, ora 

Representado, mediante a instauração de processo administrativo disciplinar 

próprio, o qual dirá se houve ou não má conduta do mesmo sob pena de, 

permanecendo, continuar sua cassada ilegal contra o Representante ou qualquer 

outro adversário do grupo político dos atuais ocupantes do governo do Estado. 
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  Note que antes do Representado assumir o cargo, o 

Representante não sofria qualquer ação proveniente do 

Ministério Público Estadual. 

 

  Em razão disso, suplica-se pela abertura 

de processo administrativo próprio em face do Representado, 

bem como a competente ação penal em razão de seus atos, requerendo 

ao final do procedimento administrativo, a imposição das penas cabíveis 

previstas nos arts. 4º, 5º e seguintes da Lei 13.869/2013, sem prejuízo das 

sanções penais a serem aplicadas por decisão judicial. 

 

Nestes Termos, 

É o que suplica. 

 

Imperatriz – MA, 19 de julho de 2022. 

 

Daniel Endrigo Almeida Macedo 

OAB/MA - 7018 



 

 
 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

DECISÃO 

 

 

1. Trata-se de notícia encaminhada a esta Corregedoria Nacional visando 

apurar, em tese, responsabilidade disciplinar imputada a membro do Ministério 

Público. 

 

2. Nesse contexto, tendo em vista a competência constitucional deste 

Órgão Correicional para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado 

relativas aos membros do Ministério Público e de seus serviços auxiliares, nos 

termos do comando emergente do art. 130-A, § 3º, inciso I, da Constituição da 

República c/c a previsão inserta no art. 74, da Resolução CNMP nº 92, de 13 de 

março de 2013 (Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público), 

disciplinando que a reclamação disciplinar é o procedimento investigativo de notícia 

de falta disciplinar atribuída a membro ou servidor do Ministério Público, 

DETERMINO a instauração de RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR e sua distribuição a um 

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional para análise e manifestação, observado o 

devido sigilo do procedimento em tela. 

 
3. Cumpra-se. 

  
 

 
 
 

Conselheiro OSWALDO D’ALBUQUERQUE 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 1.00727/2022-19      

 

  

 

CERTIDÃO  

 

 

Certifico e dou fé que foi constatada a ausência de 

procuração por parte do advogado Daniel Endrigo Almeida 

Macedo.   

Brasília-DF, 21 de julho de 2022. 

 

 

 

THAÍS DE CRUZ E ALVES 
Analista Jurídica 

Matrícula 82531 
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AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 
 
Processo: 1.00727/2022-19 

  
 
 
 
FRANCISCO DE ASSIS ANDRA RAMOS, já qualificado, 

por seu advogado, infra-assinado, vem perante Vossa Excelência 
pedir habilitação aos autos supra indicado. 

 
Pede que o acesso seja deferido a este causídico quanto ao 

Dr. Daniel Endrigo Almeida Macedo, OAB/MA 7.018. 
 
 
Nesta ocasião informa e-mails para correspondência: 

luizcarloscezar@hotmail.com e 
macedoeadvogadosassociados@gmail.com. 

 
Pede deferimento. 

 
 
 

Imperatriz, 21 de julho de 2022 
 
 
 
 
 

ALEX BRUNNO VIANA DA SILVA 
OAB/MA 12.052 

 
DANIEL ENDRIGO ALMEIDA 

MACEDO 
OAB/MA 7.018 

CAIO CÉSAR DE OLIVEIRA LUCIANO 
OAB/MA 11.798 

 
LUIZ CARLOS FERREIRA CEZAR 

OAB/MA 15.573
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SUBSTABELECIMENTO 

 

Substabeleço, COM reservas de poderes, os poderes 
que nos foram conferidos por FRANCISCO DE ASSIS ANDRA 

RAMOS, brasileiro, casado, prefeito municipal, portador do 
CPF 760.792.873-15 e RG 1549.728, ao advogado LUIZ CAR-

LOS FERREIRA CEZAR, brasileiro, inscrito na OAB/MA 
15.573, com endereço profissional na Rua Urbano Santos, 
155, Ed. Aracati Office, sala 1702, Centro, nesta cidade, para 
atuar em conjunto, realizando os atos necessários aos interes-
ses do outorgante. 

  

Imperatriz, 19 de julho de 2022 
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