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(*)  A atuação em Turma Recursal  que venha a ser criada se dará de acordo com a ordem de

designação da Promotorias, iniciando-se pela 6ª Promotoria de Justiça Cível.

2 Juizado pendente de instalação.

3 Juizado pendente de instalação.

4 Disposição transitória.

5 Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

6 Vara pendente de instalação.

7 Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

8 Vara pendente de instalação.

9 Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

10 Juízado pendente de instalação.

11 Disposição transitória.

12 Vara pendente de instalação.

13 Disposição transitória.

14 Disposição transitória. Vigência limitada à instalação da 2ª Vara de Execuções Criminais.

15 Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

16 Sem necessidade de designação de membro até que se instale a Vara perante a qual irá oficiar.

17 Vara pendente de instalação.

18 Vara pendente de instalação.

19 Vara pendente de instalação.

20 Vara pendente de instalação.

21 Vara pendente de instalação.

22 Vara pendente de instalação.

23 Vara pendente de instalação.

24 Vara pendente de instalação.

25 Vara pendente de instalação.

26 Vara pendente de instalação.

27Vara pendente de instalação.

28 Disposição transitória.

29 Sem necessidade de designação de membro até que se  instale  a Vara perante a qual irá oficiar.

30 Vara pendente de instalação.

ATO Nº 35/2011 - GPGJ

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no exercício de suas atribuições legais, e com base no art.
3º da Resolução nº 3/2011-CPMP, expedida pelo Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público,

RESOLVE:

Proceder às adaptações devidas, relativamente à renumeração e
às atribuições das Promotorias de Justiça da Comarca de Paço do Lumiar,
havidas em decorrência da nova distribuição de atribuições, por força da
Resolução nº 3/2011-CPMP, conforme disposto no Anexo I da referida
Resolução, parte integrante deste Ato.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça do
Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís (MA), 31 de janeiro de 2011

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Procuradora-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 03/2011 - CPMP

Altera a numeração e as atribuições das
Promotorias de Justiça de Paço do
Lumiar e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício da atribuição prevista
no art. 23, § 2º, da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de 1991;

Considerando o disposto no art. 127, caput, da Constituição Fe-
deral, reproduzido no art. 1º da Lei nº 8.625/1993;

Considerando o teor do art. 37, caput, da Constituição Federal;

Considerando o disposto nos arts. 93, XII, e 129, §§ 4º e 5º, da
Constituição Federal;

Considerando o disposto nos arts. 94, caput, e 98, I, II, VII, da
Constituição do Estado do Maranhão;

Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo
nº 5906AD/2010;

Considerando a manifestação favorável da Corregedoria-Geral do
Ministério Público;

Considerando o direito da sociedade de ter assegurado o contínuo, efici-
ente e pleno funcionamento do Ministério Público do Estado do Maranhão;

RESOLVE:

Art. 1º Proceder à renumeração das designações das Promotorias
de Justiça da Comarca de Paço do Lumiar, de entrância intermediária,
conforme tabela constante do Anexo I, devida em face da criação de mais
um Órgão de Execução naquela circunscrição, por meio do art. 7º da Lei
Complementar nº 107, de 2 de julho de 2007, publicada no Diário Oficial
do Poder Executivo, em 29 de agosto de 2007.

Art. 2º A nova distribuição de atribuições será aquela estabelecida no Anexo I.

Art. 3º Para fins de implementação da divisão de atribuições das
Promotorias de Justiça da Comarca de Paço do Lumiar, a Procuradora-
Geral de Justiça baixará ato específico de adequação, de acordo com a
distribuição de atribuições constante do Anexo I.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís (MA), 31 de janeiro de 2011.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça do
Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

ANEXO I (Resolução nº 03/2011-CPMP)
Promotorias de Justiça de Paço do Lumiar

ATRIBUIÇÕES:
Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de execução com

atribuição específica. Defesa do patrimônio público e da probidade adminis-
trativa. Fiscalização de fundações e entidades de interesse social. Curadoria
de registros públicos. Defesa da Saúde. Defesa da Mulher. Exercer o controle
externo da atividade policial, sem prejuízo do controle difuso exercido por
qualquer dos Promotores de Justiça da comarca sobre fatos verificados em
exame de autos que lhes forem distribuídos. Fiscalização de presídios e de
casas de detenção e custódia de presos, sem prejuízo da iniciativa de ofício
de quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos verifi-
cados em exame de autos que lhe forem distribuídos. Criminal (incluindo
Tribunal do Júri). Controle externo da atividade policial.

ATRIBUIÇÕES:
Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de execução com atribui-
ção específica. Defesa da criança e do adolescente por aplicação exclusiva
da Lei nº 8.069/90. Defesa da educação. Defesa da Mulher. Exercer o
controle externo da atividade policial, sem prejuízo do controle difuso
exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca sobre fatos

Nº de Ordem Designação/Ordenação 
anterior 

Designação/Ordenação atual 

1 1ª Promotoria de Justiça 1ª Promotoria de Justiça 

Nº de Ordem Designação/Ordenação 
anterior 

Designação/Ordenação atual 

2 3ª Promotoria de Justiça 2ª Promotoria de Justiça 
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verificados em exame de autos que lhes forem distribuídos. Fiscalização de
presídios e de casas de detenção e custódia de presos de justiça, sem preju-
ízo da inciativa de ofício de quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca
a partir de fatos verificados em exame de autos que lhes forem distribuí-
dos. Família e sucessão. Demais feitos de natureza cível. Criminal (inclu-
indo Tribunal do Júri). Controle externo da atividade policial.

Nº de Ordem Designação/Ordenação 
anterior 

Designação/Ordenação atual 

3 2ª Promotoria de Justiça 3ª Promotoria de Justiça 

ATRIBUIÇÕES:
Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa dos

direitos do idoso e das pessoas portadoras de deficiência. Defesa do
meio ambiente e urbanismo. Defesa dos direitos do consumidor. Defe-
sa dos direitos do cidadão.

ATO Nº 36/2011 - GPGJ

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no exercício de suas atribuições legais, e com base no art.
10 da Resolução nº 4/2011-CPMP, expedida pelo Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público,

RESOLVE:

Proceder às adaptações devidas, relativamente à regulamen-
tação do Sistema de Plantão das Promotorias de Justiça da Capital e do
Interior, em decorrência da sistemática fixada na Resolução nº 4/2011-
CPMP, em conformidade com o quadro constante do Anexo I da refe-
rida Resolução, parte integrante deste Ato.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça
do Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís (MA), 31 de janeiro de 2011

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Procuradora-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 04/2011 - CPMP

Disciplina o Sistema de Plantão das Pro-
motorias de Justiça da Capital e do Inte-
rior, e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício da atri-
buição prevista no § 2º do artigo 23 da Lei Complementar nº 13, de 25 de
outubro de 1991,

Considerando a necessidade de atualizar as normas sobre o plan-
tão ministerial, nas Comarcas da Capital e do Interior, para atendimento
das matérias urgentes, tanto na área cível como na criminal;

Considerando a necessidade de regulamentar o plantão das Pro-
motorias de Justiça Especializadas;

Considerando que o acesso à justiça é direito fundamental consti-
tucionalmente assegurado ao cidadão;

Considerando que o acesso à Justiça, a qualquer hora, para a ob-
tenção de medidas urgentes, viabiliza o exercício da cidadania;

Considerando que o exercício da cidadania é imprescindível à
consolidação do regime democrático e das instituições republicanas;

Considerando manifestação favorável da Corregedoria Geral do
Ministério Público;

Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo
nº 5906AD/2010;

RESOLVE:

Art. 1º No âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão,
o Sistema de Plantão das Promotorias de Justiça terá a finalidade de
atender, aos sábados, domingos e feriados, às questões urgentes que exijam
o conhecimento ou demandem a apreciação do Promotor de Justiça e que,
ou em virtude de lei, ou por sua natureza, não possam ser adiadas para o
início do expediente forense seguinte.

Art. 2º O Ministério Público Estadual manterá serviço de plantão
nos dias úteis, das 18:00 às 8:00 horas, em regime de revezamento e em
sistema de sobreaviso.

Parágrafo único. O Promotor de Justiça de plantão permanecerá,
preferencialmente, na sede da Promotoria de Justiça ou do Fórum local,
devendo deixar no quadro de avisos, quando precisar ausentar-se, seu ende-
reço, número de telefone e uma referência para ser encontrado.

Art. 3º O plantão ministerial destina-se, exclusivamente, à defesa
dos interesses sociais,  individuais indisponíveis e homogêneos.

Art. 4º No atendimento em plantão, as funções do Ministério
Público serão exercidas sem prejuízo das atribuições de ofício de outro
Promotor de Justiça, cuja iniciativa já esteja em curso, e, dar-se-ão conso-
ante o disposto a seguir:

I - nas Comarcas de Promotoria de Justiça única, pelo Promotor
de Justiça nela em exercício;

II - nas Comarcas com duas Promotorias de Justiça, pelos respectivos
Promotores de Justiça nelas em exercício, em revezamento semanal entre si;

III - nas Comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça,
semana a semana, pelo Promotor de Justiça em exercício na Promotoria
de Justiça de ordenação seguinte àquela designada para o plantão da sema-
na imediatamente anterior.

§ 1º O revezamento a que alude o inciso III deste artigo iniciar-se-
á, onde couber, pelo rol das Promotorias de Justiça Cíveis, seguindo-se
com o das Criminais e das Especializadas, respectivamente, obedecida a
ordenação crescente destas.

§ 2º Na Comarca da Capital, o atendimento em plantão das Pro-
motorias de Justiça Especializadas, que tenham atuação tanto na área
cível quanto na criminal, dar-se-á em conformidade com suas atribuições
e pautar-se-á pela distribuição equânime do serviço entre todos os Promo-
tores de Justiça da Comarca.

Art. 5º Na Comarca da Capital, em primeira instância, haverá
dois plantões, um Cível e outro Criminal, assim organizados:

I - os plantões Cíveis e Criminais observarão a ordenação cres-
cente das Promotorias e importarão em revezamento semanal dos Pro-
motores de Justiça, com atribuição em cada uma dessas áreas;

II - as Promotorias de Justiça especializadas atuarão, em confor-
midade com suas áreas de atribuição, em cada um dos plantões, logo após
o encerramento do rol de Promotorias de Justiça Cíveis e Criminais,
conforme o quadro constante do Anexo I.

Art. 6º É facultado aos Promotores de Justiça compensarem en-
tre si períodos de plantão, desde que mediante acordo por escrito e comu-
nicado, pelo substituto, com antecedência mínima de 48 horas, ao Procu-
rador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e às
autoridades e instituições previstas no § 2º do artigo 8º desta Resolução.

§ 1º Nas Comarcas atendidas por uma única Promotoria de Justi-
ça, o Promotor de Justiça que por ela estiver respondendo deverá fazer as
comunicações de que trata o inciso I do § 2º do artigo 8º desta Resolução,
sendo facultado compensar períodos de plantão entre Promotores de
Justiça de comarcas vizinhas, observadas as condições estabelecidas no
caput deste artigo.

§ 2º Aos Promotores de Justiça incumbirá a elaboração e encaminhamen-
to, aos Diretores das Promotorias de Justiça, do relatório das atividades
desenvolvidas  durante o plantão ministerial.


