
10 de dezembro/2021
(sexta-feira)

Manhã

6.  09h:00 - A ordem econômica 
como elemento estruturante 
da dignidade humana em 
tempos de pandemia

Dr. Luiz Augusto Santos 
Lima 
(Subprocurador-Geral 
da República)

7. 09h:30 -Desafi os atuais do 
Ministério Público Eleitoral e 
o Direito à Informação

Dr. Paulo Gonet Branco
(Vice-Procurador-Geral 
Eleitoral)

8. 10h:00 – Liberdade de 
expressão e sua efi cácia 
vertical em tempos 
democráticos

Dr. Ney de Barros 
Bello Filho
(Desembargador 
Federal)

Mediadores: Dra. Samira Mercês 
(MPMA) e Dr. Alessandro Brandão
(MPMA)

9. 10h:30 – Manifesto em 
nome das Liberdades 
Democráticas

Dra. Maria Esther 
Martinez Quinteiro 
(Docente – 
Universidade 
Salamanca)

10. 11h:00 - Conferência de 
Encerramento: O papel das 
instituições na garantia das 
liberdades democráticas 

Dr. Flávio Dino de 
Castro e Costa
(Governador do Estado 
do Maranhão)

Dr. Eduardo Nicolau
(Procurador Geral de 
Justiça do MPMA)

11. 11h:30 – Lançamento 
Revista Lumiar
Exposição Dila
Encerramento



A Liberdade pode ser 
defi nida como “grau de in-
dependência legítimo que 
um cidadão, um povo ou 
uma nação elege como va-
lor supremo, como ideal”, 
e, por extensão, “conjunto 
de direitos reconhecidos 
ao indivíduo, isoladamente 
ou em grupo, em face da 
autoridade política e pe-
rante o Estado; poder que 
tem o cidadão de exercer 
a sua vontade dentro dos 
limites que lhe faculta a lei” 
(Dic. Oxford Languages).

Sendo um dos pila-
res da Revolução Francesa 
e um dos nortes da Decla-
ração Universal dos Direi-
tos Humanos, como valor 
ou ideal, a Liberdade deve 
ser constantemente busca-
da e defendida, e, uma vez 
conquistada no mundo, 
especialmente nos países 
onde vigora o regime de-
mocrático, deve ser asse-
gurada por meio das leis 
e das instituições legitima-
mente destinadas ao bom 
funcionamento do organis-
mo republicano.

O Ministério Público 
brasileiro, como uma des-
sas instituições a quem 
coube a defesa da ordem 
jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses so-

ciais e individuais indispo-
níveis, zelando pelo efetivo 
respeito aos direitos e ga-
rantias legais assegurados 
aos cidadãos e aos grupos 
que integram a nossa socie-
dade, conforme determina-
do na Constituição Federal, 
tem cumprido, ao longo 
das décadas, em suas múl-
tiplas faces e ramifi cações, 
o papel de guardião das li-
berdades individuais e cole-
tivas, respeitando-se todos 
os limites que a própria le-
gislação determina e o con-
trato social recomenda.

Como parte inte-
grante desse grande edifí-
cio, o Ministério Público do 
Estado do Maranhão, sem-
pre atento à sua importan-
tíssima missão facultada 
pelas leis e apoiada pelos 
anseios da sociedade, de 
maneira muito oportuna, 
promove, por meio de sua 
Escola Superior, neste ano 
de 2021, segundo ano de 
pandemia da Covid-19, em 
que se ouviu muito falar 
de ameaças a certas liber-
dades em nosso país, o 
seu XI Congresso Estadual 
do Ministério Público do 
Maranhão, com o tema “O 
Ministério Público na pro-
moção das liberdades de-
mocráticas”.

09 de dezembro/2021
(quinta-feira)

Manhã

1. 09h:00 – Saudação em nome 
das Liberdades Democráticas

Dra. Karla Adriana 
Holanda Farias Vieira
(Promotora de Justiça 
e Diretora da Escola 
Superior do MPMA)

Dr. Eduardo Figueiredo 
Cavalheiro Leite 
(Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul) 

Dom Pastana (Arcebispo 
de São Luís

Dr. Eduardo Nicolau 
(Procurador-Geral de 
Justiça do MPMA)

2. 11h:30 – Conferência Inaugu-
ral: Os caminhos constitucio-
nais para a Democracia e o 
papel do Ministério Público

Ministro Ayres Britto – 
participação virtual
(Ministro aposentado 
do STF)

Tarde

3. 15h:00 – O papel do 
Ministério Público na Lei 
Anticorrupção 

Dr. Antônio Edílio Teixeira
(Procurador da 
República)

4. 15h:30- Primeiras impressões 
da Nova lei de Improbidade 
Administrativa

Dra. Fabiana Zamalloa
(Promotora de Justiça – 
MP/GO)

5. 16h:00 – Combate à corrupção 
como pressuposto do Estado 
Democrático de Direito

Dr. Vladimir Aras
(Procurador da 
República – MPF/BA)

Mediadores: Dra. Natália 
Macedo (MPMA) e Dr. Marco 
Túlio (MPMA)


