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MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO   ESTADO  DO  MARANHÃO
Procuradoria  Geral de Justiça

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº14/2013 - CPMP

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições, e ouvido o Egrégio Colégio de
Procuradores de Justiça, e tendo em vista a necessidade de disciplinar o
processo de escolha do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado
do Maranhão,

RESOLVE:

Art. 1º - O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito
pelo Colégio de Procuradores de Justiça para um mandato de dois anos.

Art. 2º - A eleição será realizada no dia 03 de abril do corrente
ano, na sala de reunião dos Órgãos Colegiados, sito na Rua Oswaldo Cruz,
1396 - Centro, nesta Capital, por escrutínio secreto, durante o período
compreendido entre 08 e 14 horas.

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

Art. 4º - Os candidatos deverão inscrever-se a partir da data de
publicação desta Resolução até às 18 horas do dia 22 de fevereiro de
2013, perante a Comissão Eleitoral indicada pelo Colégio de Procuradores,
na sessão que aprovar esta Resolução.

§ 1º - A Comissão será integrada por 03 (três) membros do Colé-
gio de Procuradores, como titulares, e 02 (dois) suplentes, cabendo a
presidência ao mais antigo dentre os escolhidos.

§ 2º - A Comissão elegerá dentre seus membros o que servirá de
Secretário.

§ 3º - Para integrarem a comissão eleitoral ficam designados os
Procuradores de Justiça José Antonio Oliveira Bents, seu presidente,
Krishnamurti Lopes Mendes França e Marilea Campos dos Santos Costa,
membros titulares, Clodenilza Ribeiro Ferreira e Sâmara Ascar Sauaia,
membros suplentes.

Art. 5º. Após o prazo para inscrição será publicada a lista dos
inscritos no site oficial do Ministério Público do Estado do Maranhão.

Art. 6º. Publicada a lista de inscritos caberá durante o prazo de 24
horas,  recurso de impugnação aos inscritos na lista publicada, dirigido à
Comissão Eleitoral.

Art. 7º - Encerrada a votação os votos serão imediatamente apura-
dos, sendo lavrada ata circunstanciada pela Comissão a qual será devidamente
transcrita no livro de atas do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 8º - Concluída a apuração, será proclamado eleito o mais
votado, que será empossado na forma da lei.

Parágrafo Único - Em havendo empate de votos entre os concor-
rentes, será considerado eleito o mais antigo na carreira.

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO LUÍS, 31 DE JANEIRO DE 2013.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO
ESTADO E NO BOLETIM INTERNO ELETRÔNICo.

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIAS

3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paço do Lumiar - MA

PORTARIA N° 07/2012-3ª PJPL

A Doutora Nadja Veloso Cerqueira, titular da
3a Promotoria de Justiça da Comarca de Paço
do Lumiar, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no art. 129, III, da Constituição
Federal, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art.
26, V, "a", da Lei Complementar n° 013/91,

Considerando que o loteamento Santa Filomena foi implantado
em terreno foreiro deste município;

Considerando que há indícios de irregularidade no processo de
licenciamento urbanístico do loteamento;

 Instaura Procedimento Administrativo Preparatório para apura-
ção dos fatos, promovendo as diligências necessárias à propositura de
ação judicial ou arquivamento, na forma da lei.

Nomeia como secretários os servidores desta Promotoria de Justiça,
os quais já prestaram compromisso de bem e fielmente desempenharem sus
funções quando de sua posse no Ministério Público do Estado do Maranhão.

Desde logo, determina:

Juntada aos autos das peças de informação reunidas sobre o assunto;
Oficie-se ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia desta
portaria e requisitando remessa do processo administrativo de aprovação
do "Loteamento Santa Filomena", para os fins do art. 399 do CPC,
concedendo prazo de 15 dias para resposta;

Solicite-se ao Fórum vista dos processos nº 948-53.2011.8.10.0049
e 489/2008.
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