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ATO  REGULAMENTAR  Nº 010/2011 - GPGJ

Disciplina a eleição destinada ao preen-
chimento da função de Diretor das Pro-
motorias de Justiça da Capital.

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,

Considerando o disposto no art .  23,  §4,  da Lei  Comple-
mentar  n º  13 /91;

Considerando o constante nos Autos do Processo Adminis-
trativo n º 5419AD/2011;

RESOLVE:

Art. 1º A Eleição destinada ao preenchimento da Função de Dire-
tor das Promotorias de Justiça da Capital realizar-se-á no dia 13 de setem-
bro de 2011, no horário de 08h às 14h, na sede das Promotorias da
Capital, situada à Av. Daniel de La Touche, 2800, Cohama.

Art. 2º Fica instituída a Comissão Eleitoral composta pelos
Promotores de Justiça Ronald Rereira dos Santos, Maria Luciane Lis-
boa Belo e Carlos Henrique Rodrigues Vieira, Presidente e Membros,
respectivamente, a qual cabe receber as inscrições dos candidatos no
período de 17 a 19 do mês de agosto de 2011, no horário das 08h às
14h, via Protocolo Geral das Promotorias de Justiça da Capital, bem
como efetuar os atos preparatórios da votação.

Parágrafo único. Na organização dos atos preparatórios da
eleição, a Comissão Eleitoral deve providenciar, dentre outras, que
entenda necessárias:

I - a confecção de caderno de votação, com a relação nominal dos
Promotores de Justiça da Capital habilitados a votar;

II - a confecção das cédulas eleitorais e de lacres para a urna de
votação, os quais devem ser devidamente rubricados;

III- urna de lona ou eletrônica para recepção dos votos;

IV-  cabinas de votação;

Art. 3º Poderão votar e concorrer à função de Diretor das
Promotorias de Justiça da Capital os Promotores de Justiça da
Entrância Final em atividade, com exceção, quanto à candidatura,
dos que exerçam cargo ou função nos órgãos da Administração
Superior do Ministério Público.

Art. 4º  A Comissão Eleitoral fará publicar o edital com a lista dos
inscritos no dia 24 de agosto de 2011, no átrio do prédio das Promotorias
de Justiça da Capital e no site da Procuradoria Geral de Justiça
(www.mp.ma.gov.br).

Art. 5º É de 3 (três) dias o prazo para impugnação ao pedido de
registro de candidaturas, contado da data da publicação do edital com a
lista dos candidatos inscritos.

§ 1º Os candidatos impugnados serão notificados pessoalmente
para, querendo,  em 24 ( vinte e quatro) horas  apresentar defesa.

§ 2º A Comissão Eleitoral deve publicar a lista de candidaturas
deferidas até as 14h do dia 31 ( trinta e um) de agosto de 2011.

Art. 6º Do processo de votação e apuração será lavrada a
respectiva ata, a qual deverá conter:

I - os nomes dos membros da Comissão Eleitoral;

II - o horário de início e encerramento da votação;

III - os nomes dos candidatos que compareceram para fiscalizar
os trabalhos de votação;

IV - a causa, se houver, do retardamento do início da votação;

V - o número total, por extenso, dos votantes, bem como dos que
deixaram de comparecer;

VI - os protestos e as impugnações apresentadas e o teor das
decisões da Comissão Eleitoral;

VII - o resultado da votação, com o sufrágio nominal de todos os
concorrentes, bem como a declaração do mais votado.

Parágrafo único: A ata de votação e apuração será remetida ime-
diatamente pela Comissão Eleitoral à Procuradora-Geral de Justiça para
que seja procedida a designação do mais votado.

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleito-
ral até o início da votação.

Art. 8º - A posse do eleito ocorrerá no dia 03 de outubro de
2011, em solenidade presidida pela Procuradora-Geral de Justiça ou
seu substituto legal.

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

São Luís, 27 de julho de 2011

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

Procuradora-Geral de Justiça

RESOLUÇÕES

 Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Estado do Maranhão

RESOLUÇÃO Nº 11/2011

Dispõe sobre a eleição destinada à esco-
lha dos integrantes do Conselho Superi-
or do Ministério Público, para o biênio
2011/2013.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da
atribuição conferida no art. 14, § 2º, da Lei Complementar Estadual
nº 13, de 25 de outubro de 1991, e

Considerando o disposto no art. 12, II, da Lei Complementar
Estadual nº 13/1991, que estabelece que "a escolha dos integrantes do
Conselho Superior dar-se-á no primeiro dia útil da primeira semana de
outubro dos anos ímpares, mediante eleição direta, por voto plurinominal
e secreto de todos os membros do Ministério Público em atividade",

RESOLVE:

Art. 1º. A eleição destinada à escolha dos integrantes do Conselho
Superior do Ministério Público, para o mandato relativo ao biênio 2011/
2013, dar-se-á no dia 03 de outubro de 2011, das 08:00 às 17:00 horas, nas
cidades de São Luís (no auditório da Procuradoria Geral de Justiça e na sede
das Promotorias de Justiça da Capital), Imperatriz e Timon (nas sedes das
respectivas Promotorias de Justiça), conduzida por Comissão Eleitoral
designada para esse fim, nos termos da presente Resolução.
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Parágrafo único. A inscrição dos candidatos terá início no
primeiro dia útil, após a publicação desta Resolução, no Diário da
Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 2º. À Comissão Eleitoral incumbe conduzir os procedi-
mentos destinados à inscrição dos candidatos, ao recebimento e apu-
ração dos votos colhidos em São Luís, à totalização dos votos e à
proclamação dos eleitos, bem como apreciar todos os incidentes opos-
tos em quaisquer das fases do processo eleitoral, e resolver os casos
não previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. A Comissão será auxiliada por mesas receptoras
e apuradoras de votos, instaladas, uma em Imperatriz e outra em Timon,
para as quais providenciará enviar a folha de presença de eleitores e as
cédulas de votação devidamente rubricadas.

Art. 3º. São considerados eleitores os membros do Ministério
Público Estadual em atividade.

Art. 4º. Somente poderão concorrer à eleição Procuradores de
Justiça não afastados da carreira, inscritos para o pleito.

§ 1º. O pedido de inscrição do candidato será feito median-
te requerimento à Comissão Eleitoral, apresentado até as 18:00
horas do dia 16 de setembro na Seção de Protocolo da Procuradoria
Geral de Justiça.

§ 2º. A relação dos requerentes será publicada, no dia imediata-
mente seguinte à expiração do prazo para a inscrição, no átrio do prédio
sede da Procuradoria Geral de Justiça, no quadro de avisos próprio e no
Boletim Eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, correndo, a partir
desta publicação, o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a oposição de
impugnação e, a partir desta, o de 24 (vinte e quatro) horas para a
comissão eleitoral decidir.

§ 3º. Da decisão que resolver a impugnação, publicada na forma do
parágrafo anterior, caberá recurso para o Colégio de Procuradores, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 5º. A convocação dos membros do Ministério Público para a
eleição far-se-á por edital expedido pela Procuradora-Geral de Justiça,
publicado uma vez na imprensa oficial do Estado e em jornal de grande
circulação, e através de ofício-circular.

Art. 6º. A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal, po-
dendo o eleitor votar em até cinco candidatos.

Art. 7º. Para efeito de orientação ao eleitor será afixada, obriga-
toriamente, nos locais de votação, a relação dos candidatos inscritos.

Art. 8º. A consignação dos nomes dos candidatos na cédula de
votação obedecerá à ordem das respectivas inscrições.

Art. 9º. Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos será
procedida, em Imperatriz e Timon, pelas correspondentes mesas receptoras
e, em São Luís, pela Comissão Eleitoral, devendo tudo constar em atas
circunstanciadas, lavradas pelos respectivos secretários e assinadas por
todos os respectivos componentes.

§ 1º .  As atas das votações procedidas em Imperatr iz e
em Timon, nelas constando o resultado das apurações dos votos
co lh idos ,  se rão  imedia tamente  enviadas  por  fax  à  Comissão
Ele i tora l  que ,  em a to  cont ínuo,  fa rá  a  to ta l ização  dos  votos
consignados a cada candidato.

§ 2º. As cédulas de votação não utilizadas e as folhas de presença
de eleitores serão devolvidas à Comissão Eleitoral.

Art. 10. Serão proclamados eleitos conselheiros titulares os cinco
candidatos mais votados e suplentes os que se lhes seguirem na ordem de
votação, até o máximo de cinco.

Parágrafo único. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 18 de no-
vembro de 2011.

Art. 11. Ficam designados:

I - para integrar a Comissão Eleitoral, os Procuradores de Justi-
ça: Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, Subprocuradora-Geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos (presidente), Paulo Roberto Saldanha Ribeiro e Regi-
na Maria da Costa Leite, Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos,  titulares;

II - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos localiza-
da na sede das Promotorias de Justiça de São Luís os Promotores de
Justiça: Paulo Roberto Barbosa Ramos, presidente, Ronald Pereira dos
Santos  e Carlos Henrique Rodrigues Vieira , titulares;

III - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos
de Imperatriz,  os Promotores de Justiça: Jadilson Cirqueira de
Sousa, presidente, Fernanda Helena Nunes Ferreira e Domingos
Eduardo da Silva, titulares;

IV - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos
de Timon, os Promotores de Justiça: Eduardo Borges Oliveira,
presidente,  Antônio Borges Nunes Júnior  e  Elda Maria Alves
Moureira ,  t i tulares .

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 02 de agosto de  2011.

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

RESOLUÇÃO Nº 12/2011 - CPMP

Dispõe sobre a eleição destinada à com-
posição da lista tríplice para escolha do
Ouvidor do Ministério Público, para o
biênio 2011/2013.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso da atribuição prevista no art. 11, II, da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 25 de outubro de 1991, e

Considerando a necessidade de disciplinar o processo para
eleger a lista tríplice para escolha do Ouvidor do Ministério Público
do Estado do Maranhão, a ser nomeado pela Procuradora-Geral de
Justiça, conforme o disposto no art. 8º, XVIII, da Lei Complemen-
tar Estadual nº 13/1991 e no art. 5º, caput, da Lei Complementar
Estadual nº 83, de 25 de junho de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º. O Ouvidor do Ministério Público será escolhido dentre os
Procuradores de Justiça, integrantes da lista tríplice eleita pelo Colégio de
Procuradores de Justiça, para um mandato de 2 (dois) anos.

Art. 2º. A eleição será realizada no dia 28 de outubro de 2011, no
período das 08:00 às 13:00 horas, no salão de reuniões do Colégio de Procu-
radores de Justiça, sito na Rua Oswaldo Cruz, 1396 - Centro, nesta Capital.

Art. 3º. São elegíveis somente Procuradores de Justiça que não
estejam afastados da carreira.
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