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EDITAL 

 

EDMEMBRO-GPGJ - 42021 

Código de validação: E6DA8505D4 

EDITAL Nº 07/2021 

Proc n.º 12.756/2021 (Digidoc) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, tendo em vista decisão 

tomada pelo Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça na sessão ordinária do dia 29/09/2021, faz saber, aos Procuradores de Justiça 

integrantes das Câmaras Criminais, a abertura do prazo de 03 (três) dias de inscrição para REMOÇÃO para a 7ª Turma Cível de 

Procuradores de Justiça, a contar da publicação deste edital, podendo os interessados se inscreverem pelo sistema Digidoc, observado 

o disposto no art. 85, da LC nº 013/1991 c/c art. 41 e ss, do RICSMP, após o que será divulgada a relação de inscritos pela secretaria 

do Conselho Superior, para que os interessados, no prazo de 48 horas (quarenta e oito) dessa divulgação, ofereçam impugnações e 

reclamações. 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM SÃO LUÍS, 29 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

assinado eletronicamente em 30/09/2021 às 08:38 hrs (*) 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

RESOLUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 104/2021-CPMP 

 

Extingue a 3ª Turma Criminal de Procuradores de Justiça e cria a 7º Turma Cível de Procuradores de Justiça e define as suas 

atribuições. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91; considerando a autonomia 

funcional e administrativa do Ministério Público, nos termos do art. 127, § 2º da Constituição Federal; considerando a criação de 

uma nova Câmara Cível no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, composta por 3 (três) Desembargadores, conforme 

as disposições da Lei Complementar Estadual nº 234, de 2 de agosto de 2021, 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Fica extinta a 3ª Turma Criminal de Procuradores de Justiça. 

Art. 2º. Fica criada a 7ª Turma Cível de Procuradores de Justiça, composta por 4 (quatro) Procuradores de Justiça Cíveis, para atuação 

perante a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, com as atribuições constantes do Anexo Único desta Resolução. 

§ 1º Os Procuradores de Justiça integrantes das Câmaras Criminais poderão inscrever-se para a remoção para a 7ª Turma Cível de 

Procuradores de Justiça.  

§ 2º Transcorrido o prazo fixado no edital de remoção, sem manifestação de interessados, passarão a compor a 7ª Turma Cível de 

Procuradores de Justiça os cargos e órgãos de execução dos Procuradores de Justiça integrantes da extinta 3ª Turma Criminal de 

Procuradores de Justiça. 

Art. 2º. Enquanto não composta a 7ª Turma Cível, oficiarão nos feitos da competência da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão, os Procuradores de Justiça integrantes da extinta 3ª Turma Criminal de Procuradores de Justiça, conforme ato 

do Procurador-Geral de Justiça (art. 8º, X, e da LC nº 13/1991).  

Parágrafo único. Definidos os membros da 7ª Turma Cível de Procuradores de Justiça, promover-se-ão as adequações da Resolução 

nº 37/2016 do Colégio de Procuradores de Justiça.  

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Luís/MA, 29 de setembro de 2021.  

 

EDUARDO JORGE HYLUI NICOLAU 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
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ANEXO ÚNICO, da RESOLUÇÃO Nº 104/2021-CPMP 

Procuradoria de Justiça Atribuições 

 

 

(04) Procuradorias de Justiça, com atuação perante a 7ª 

Câmara Cível 

Oficiar nos feitos da 7ª Câmara Cível e nos recebidos de outras 

Câmaras Isoladas Cíveis por compensação entre Turmas (art. 9º da 

Resolução nº 37/2016-CPMP), conforme distribuição interna, 

interpondo os recursos internos cabíveis para o esgotamento da 

instância ordinária. - Interpor os recursos constitucionais cabíveis 

contra decisões em processos judiciais em que tenha oficiado. 

 

 
Corregedoria Geral 

 
ATO REGULAMENTAR 

 
ATOREG - 432021 

Código de validação: E11944F7A2 

 

Institui e regulamenta o Acordo de Não Persecução Disciplinar no âmbito da Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado 

do Maranhão em casos de infração disciplinar com imposição de sanção de advertência ou censura. 

A CORREGEDORA–GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício da atribuição conferida 

pelo art. 16, caput, e art. 16, inciso V, da Lei Complementar nº 013, de 31 de outubro de 1991, e suas alterações; 

CONSIDERANDO o princípio da solução pacífica dos conflitos, extraído da Constituição de 1988 a partir de seu preâmbulo e do 

art. 4°, VII; 

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da Administração Pública indicam a necessidade de consagração de 

instrumentos, métodos e técnicas de gestão dos poderes públicos que materializem a tutela adequada; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, §2°, do Código de Processo Civil, que determina ao Estado a promoção da solução 

consensual dos conflitos, sempre que possível; 

CONSIDERANDO a consensualidade instituída na seara penal, pela transação penal e suspensão condicional do processo, através 

da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como pelo acordo de não persecução penal, através da Lei nº 13.964, de 24 de 

dezembro de 2019, sinalizando para a disponibilidade regrada da pretensão punitiva estatal na esfera mais grave de responsabilização; 

CONSIDERANDO a consensualidade instituída na seara da improbidade administrativa, pelo acordo de não persecução cível, através 

da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019; 

CONSIDERANDO enunciado V da Carta Rio Global Mediation de Acesso à Justiça e Fortalecimento da Cidadania, que o princípio 

da oportunidade regrada para o manejo da Ação Penal deve ser considerado como vetor do agir ministerial público sempre e quando 

o bem lesionado for disponível e os resultados forem mais representativos para a pacificação social; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, instituída pela Resolução 

CNMP nº 118, de 1º de dezembro de 2014, e a possibilidade e aplicação no âmbito interno como forma de disseminação da cultura 

de pacificação e estímulo às soluções consensuais; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de eficiente gestão orçamentária, a qual abrange o custo operacional de comissões 

processantes para condução dos procedimentos disciplinares, no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade de resolução consensual de conflitos disciplinares de reduzida lesividade através de 

Termo de Ajustamento de Conduta; 

R E S O L V E editar o seguinte Ato Regulamentar: 

DAS NORMAS GERAIS 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Corregedoria–Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, o Acordo de Não Persecução 

Disciplinar, que contemplará medidas alternativas às sanções disciplinares de advertência e de censura aos membros do Ministério 

Público do Estado do Maranhão interessados. 

§1º. O Acordo de Não Persecução Disciplinar poderá ser formalizado até final do prazo para oferecimento das razões finais pelo 

membro do Ministério Público interessado, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar, ou logo após a conclusão investigativa 

realizada por meio de Reclamação Disciplinar. 

§2º. Para os fins de subscrição do Acordo de Não Persecução Disciplinar é facultativa a presença de advogado do membro do 

Ministério Público interessado. 

Art. 2º. Para os fins deste Ato Regulamentar, considera–se membro do Ministério Público interessado aquele que tem a seu desfavor 


