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§1º - Encerrado o período de inscrição será publicada a relação de
inscritos no átrio do prédio sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no
quadro de avisos próprio e no site deste Órgão na Internet, correndo, a
partir desta publicação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o ofere-
cimento de impugnação e igual prazo para resposta. A comissão eleitoral,
em igual prazo, proferirá a decisão.

§2º - Da decisão da comissão eleitoral caberá recurso para o Colégio de
Procuradores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da
publicação da decisão, oportunizando-se ao recorrido igual prazo para resposta,
devendo o julgamento se efetivar no mesmo prazo.

Art. 5º - A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal,
podendo o eleitor votar em até 03 (três) candidatos dentre os inscritos.

Parágrafo único - Não será permitido o voto por procuração ou
correspondência.

Art. 6º - A convocação dos membros do Ministério Público para
a eleição de que trata o art. 1º desta Resolução, dar-se-á por edital publica-
do uma vez na imprensa oficial do Estado, em jornal de grande circulação
e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 7º - Para efeito de orientação ao eleitor será afixada, junto às
mesas receptoras e apuradoras de votos, a relação dos candidatos inscritos.

Art. 8º - Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos
será procedida, em Imperatriz e Timon, pelas correspondentes mesas
receptoras e apuradoras e, em São Luís, pela comissão eleitoral, devendo tudo
constar em atas circunstanciadas, lavradas pelos respectivos secretários
e assinadas por todos os componentes.

§1º - As atas das votações procedidas em Imperatriz e em Timon,
nelas constando o resultado das apurações dos votos colhidos, serão ime-
diatamente enviadas por fax à comissão eleitoral que, em ato contínuo,
fará a totalização dos votos consignados a cada candidato.

§2º - As folhas de presença de eleitores e as cédulas de votação não
utilizadas serão devolvidas à comissão eleitoral.

Art. 9° - A lista tríplice será elaborada com os nomes dos mais votados,
prevalecendo, em caso de empate, o tempo de antiguidade na carreira e,
se persistir o empate, o mais idoso.

1º - No mesmo dia da proclamação do resultado será feita a
respectiva comunicação, por meio de ofício, ao Governador do Estado,
consignando-se o prazo para nomeação previsto em Lei.

§2º - Findo o prazo, sem a nomeação, será investido no cargo,
automaticamente, o mais votado da lista.

Art. 10 - Para integrarem a comissão eleitoral ficam designados os
Procuradores de Justiça: Paulo Roberto Saldanha Ribeiro, presidente, Mariléa
Campos dos Santos Costa e Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, titula-
res, Iracy Martins Figueiredo Aguiar e Francisco de Aquino da Silva estes na
condição de suplentes. Para a mesa receptora e apuradora de votos de
Imperatriz, os Promotores de Justiça: Alenilton Santos da Silva Júnior (Di-
retor das Promotorias de Justiça de Imperatriz), presidente, Alessando
Brandão Marques e Sandra Soares de Pontes, e para a mesa receptora e
apuradora de votos em Timon, os Promotores de Justiça: Giovanni Papinni
Cavalcanti Moreira (Diretor das Promotorias de Justiça de Timon), presidente,
Eduardo Borges Oliveira e Antonio Borges Nunes Júnior.

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 31 de março de 2016.

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

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça em exercício

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício

RESOLUÇÃO Nº 36/2016 - CPMP

Altera a redação dos incisos III, IV, V e
VII do artigo 2º da Resolução nº 17/
2011, que regulamenta a remoção por
permuta nos casos que especifica.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e na
forma da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 2º da Resolução nº 17/2011-
CPMP, de 21 de dezembro de 2011, nos seus incisos III, IV, V e VII, que
passam a vigorar com a redação seguinte:

Art. 2º..................................................................................

III - estiver a menos de um ano da idade prevista para a aposen-
tadoria compulsória;

IV - integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade da respectiva
entrância, salvo se o cargo a ser permutado for localizado na mesma comarca;

V - tiver figurado em lista tríplice para promoção por mereci-
mento, salvo se o cargo a ser permutado for localizado na mesma comarca;

VI - …....................................................................................;

VII - estiver por qualquer forma afastado do exercício das suas
funções de órgão de execução, exceto se por férias.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís-MA, 31 de março de 2016.

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça  em exercício

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

ATOS

A Defensora Pública-Geral do Estado do Maranhão, no uso da atribui-
ção que lhe é delegada pelo Decreto Estadual nº 18.732, de 11 de junho de 2002,

RESOLVE:

Exonerar a pedido nos termos do art. 41 da Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994, aplicável ao caso por força do art. 58 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 19, de 11 de janeiro de 1994, Vitor Eduardo Tavares
de Oliveira, Matrícula nº 2443901, do cargo de Defensor Público de 1ª
Classe, da carreira da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, de-
vendo assim ser considerado a partir do dia 4 de abril de 2016, tendo em
vista o que consta do Processo nº 0520/2016 - DPE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 1º DE ABRIL DE 2016, 195º DA
INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

MARIANA ALBANO DE ALMEIDA
Defensora Pública-Geral do Estado

A Defensora Pública-Geral do Estado do Maranhão, no uso da
atribuição que lhe é conferida pela Lei Complementar Estadual nº 19,
de 11 de janeiro de 1994, art. 17, VI e Lei Complementar Federal nº
80, de 12 de janeiro de 1994, art. 97-A, I, com redação dada pela
Lei Complementar Federal nº 132, 7 de outubro de 2009,

RESOLVE:

Nomear Francisco das Chagas Veras Vieira, para o cargo em
comissão de Assessor Júnior, DAS-2, devendo assim ser considerado a
partir do dia 1º de abril de 2016.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE MARÇO DE 2016, 195º DA
INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

MARIANA ALBANO DE ALMEIDA
Defensora Pública-Geral do Estado


