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São Luís, 18 de outubro de 2013.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Comissão do Concurso para Ingresso no Cargo de Promotor de
Justiça Substituto do Estado do Maranhão, em respeito à decisão proferida pelo
relator Leonardo de Farias Duarte, nos autos do Procedimento de Controle
Administrativo P.C.A. n° 1431/2013-16, do Conselho Nacional do Ministério Público,
vem informar aos candidatos com inscrição deferida e ao público em geral o
seguinte:

1- Foi proferida decisão liminar, na tarde de 17 de outubro de 2013, que foi
recebida nesta Procuradoria Gerai de Justiça por volta das 16:36 horas,
determinando a suspensão do Concurso em andamento.

2- O motivo determinante da liminar deferida foi o fato de que 03 (três) Membros
da Comissão do Concurso, indicados pelo Ministério Público do Estado do
Paraná estariam impedidos de compor a Banca por conta da Resolução n°
14/2006, art. 3°, § 3°, do CNMP, e que não haveria a publicação do nome do
representante da OAB na Comissão do Concurso.

3- Imediatamente ao recebimento da liminar, foi interposto pela Procuradoria
Geral de Justiça, Recurso Interno com Pedido de Reconsideração ao Relator,
demonstrando a improcedência dos motivos que ensejaram a liminar, pedido
este que nesta manhã foi negado, devendo o recurso seguir o seu tramite
normal ao Plenário do CNMP.

4- Desta forma, em atendimento à decisão mencionada, fica suspenso o
Concurso para Ingresso no Cargo de Promotor de Justiça Substituto no
Estado do Maranhão em andamento, até a decisão fina! no Procedimento de
Controle Administrativo n° 1431/2013-16 do CNMP.

5- Todas as informações serão devidamente publicadas no sítio eletrônico do
Ministério PúblicOxdoJEstado do Maranhão; no/Íink'ldtrÇoncurso Público.
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