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CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo
cumprimento da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e de
outras leis extravagantes, principalmente no que se refere à inviolabilidade
do direito à liberdade (Artigo 5°, caput e inciso VI da CRFB/88);

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público exercer o
Controle Externo da Atividade Policial, conforme preconiza o arti-
go 98, inciso VI, da Constituição Estadual do Maranhão e 28, caput,
da Lei Complementar Estadual nº 13/1991;

CONSIDERANDO o disposto nas alíneas do art. 5º, inciso II,
da Resolução 20/2007, e suas atualizações, do Conselho Nacional
do Ministério Público1;

CONSIDERANDO que a presente Recomendação objetiva
propiciar uma integração das funções deste Órgão Ministerial e da Polícia
Ostensiva voltada para a inibição de violações a bens juridicamente tutelados,
sempre respeitando os direitos fundamentais, e;

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administra-
tivo nº 09/2016-PJLP cujo objeto é acompanhar de forma continuada a
atividade policial e exercer o controle externo.

RESOLVE RECOMENDAR ao Comandante 5ª Companhia do
19º Batalhão de Polícia Militar de Lago da Pedra/MA a adoção de provi-
dências imprescindíveis para o aprimoramento e êxito dos trabalhos
desenvolvimentos no policiamento ostensivo:

1) Atualização de a manutenção devidamente escriturada de li-
vro de Inquéritos Policiais Militares, inclusive mantendo livro de objetos
apreendidos nos mesmos;

2) Confecção de livro de visitas do Ministério Público Estadual;

3) Criação de registro de controle de procedimento disciplinares;

4) Criação de controle de pauta de audiências junto ao Juizado
Especiais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adverte que a presen-
te recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às
providências recomendadas, podendo a omissão na adoção das medidas
em questão implicar o manejo de todas as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis em face dos responsáveis.

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar
nº 75/93 e no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n. 8.625/93,
REQUISITA-SE, desde logo, com o envio desta recomendação, que informe,
em até 15 (quinze) dias, se acatará ou não esta recomendação, apresentando,
em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos.

Em caso de acatamento, deverá o destinatário desta recomenda-
ção informar as providências adotadas, no prazo supramencionado.

Cópia da presente recomendação será encaminhada, outrossim,
para conhecimento e divulgação ao Setor de Coordenação de Documenta-
ção e Biblioteca cópia da peça original assinada, além de seu inteiro teor a
ser encaminhado ao e-mail biblioteca@mpma.mp.br.

Junte-se esta recomendação ao Procedimento Administrativo nº
09/2016 em trâmite nesta Promotoria destinado ao controle externo da
atividade policial.

Lago da Pedra - MA, 08 de novembro de 2016.

TIBÉRIO AUGUSTO LIMA DE MELO
Promotor de Justiça Substituto

Respondendo pela 1ª PJ
_____________
1Art. 5º Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de
controle externo da atividade policial, caberá: (...)

II - ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relati-
vos à atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica
desempenhadas por outros órgãos, em especial:

a) ao registro de mandados de prisão;
b) ao registro de fianças;
c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e

outros objetos apreendidos;
d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e

notitia criminis;
e) ao registro de inquéritos policiais;
f) ao registro de termos circunstanciados;
g) ao registro de cartas precatórias;
h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou

pela autoridade judicial;
i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos

à perícia;
j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal,

bancário e de comunicações;
l) aos relatórios e soluções de sindicâncias findas.

RESOLUÇÃO

Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  do  Maranhão - CPMP

RESOLUÇÃO Nº 37/2016 - CPMP

Dispõe sobre a organização do Ministé-
rio Público Estadual de segundo grau, a
distribuição das atribuições aos seus ór-
gãos de execução, define critérios para as
substituições dos Procuradores de Justiça,
e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 21, da
Lei Complementar nº 13/91,

RESOLVE:

Art. 1º. As atribuições do Ministério Público de segundo grau serão
exercidas pelos Procuradores de Justiça integrantes do respectivo quadro
funcional da instituição, consoante o disposto na presente resolução.

Art. 2º. A cada cargo de Procurador de Justiça corresponderá uma
Procuradoria de Justiça, órgão de suporte administrativo às funções exe-
cutivas do seu titular, onde alocadas as atribuições para este definidas,
dispostas no anexo único.

Art. 3º. As Procuradorias de Justiça serão identificadas, conforme
a natureza de suas funções, em cíveis e criminais, e através de numeração
ordinal crescente, anteposta à designação classificatória funcional.

Art. 4º. Os cargos de Procuradores de Justiça serão identificados
por numeração ordinária crescente, dos Procuradores de Justiça Cíveis e
Criminais, iniciando a partir do mais antigo.

 Art. 5º. As Procuradorias de Justiça funcionarão agrupadas segun-
do a natureza das funções a serem exercidas e, assim, divididas em turmas
cíveis e turmas criminais, a saber: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Turmas Cíveis e 1ª, 2ª,
e 3ª Turmas Criminais, constituídas na conformidade do disposto no
anexo a esta resolução.

Parágrafo único - Cada uma destas Turmas atuará perante as
respectivas Câmaras no Tribunal de Justiça.

Art. 6º. Cada uma das Turmas será composta por quatro (04)
Procuradores de Justiça, exceto a 5ª. Turma Cível que será composta de
apenas três (03).

Parágrafo único - Cada uma destas Turmas será composta pelos
mesmos membros que já oficiam perante as Câmaras no Tribunal de Justiça.

 Art. 7º. A Representação do Ministério Público nas sessões de
Julgamento do Tribunal de Justiça, dar-se-á na forma abaixo especificada:

I - Na composição plenária, pelo Procurador-Geral de Justiça,
pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, ou pelo
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, este na
impossibilidade daqueles pelo Procurador de Justiça decano;
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II - Nas Câmaras isoladas, em rodízio, por um dos Procuradores
de Justiça integrantes da respectiva Turma Ministerial em atuação
perante a Câmara;

III - Nas Câmaras Cíveis reunidas, em rodízio, por um dos Procu-
radores de Justiça integrantes das Turmas Ministeriais em atuação perante
a respectiva Câmara;

IV - Nas Câmaras Criminais reunidas, em rodízio, por um dos
Procuradores de Justiça integrantes das Turmas Ministeriais em atuação
perante a respectiva Câmara.

Art. 8º. O Procurador de Justiça que não puder comparecer, por
motivo de força maior, devidamente comprovado, à sessão de julgamento
do Tribunal de Justiça para a qual indicado na escala, deverá informar o
fato à Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos para as
providências visando a sua substituição no ato.

Art. 9º. A distribuição de processos entre os Procuradores de
Justiça Cíveis e Criminais, dar-se-á, diariamente, por sorteio eletrôni-
co, realizada em sessão pública, orientada de modo a estabelecer
equitativa distribuição dos serviços entre as respectivas Procuradorias
de Justiça, sem separação por Câmaras, sendo os processos cíveis enca-
minhados aos Procuradores de Justiça com atuação nas Turmas Cíveis,
enquanto que os Criminais seguirão para os Procuradores de Justiça
com atuação nas Turmas Criminais.

Parágrafo único - A referida distribuição iniciar-se-á pelo Procurador
de Justiça mais antigo.

Art. 10. Os Recursos Constitucionais - Especial e Extraordinário
- serão de responsabilidade do Procurador de Justiça que oficiou no feito,
por distribuição, salvo se o Procurador de Justiça que oficiou na sessão de
julgamento alterar a manifestação originária.

Art. 11. A prevenção entre as Turmas dar-se-á na forma da lei.

Art. 12. Nos afastamentos dos Procuradores de Justiça, em férias
e licença especial, o gabinete deverá permanecer com, no mínimo, dois
assessores jurídicos e um assessor técnico

Art. 13. As substituições dar-se-ão, preferencialmente, den-
tre os Procuradores de Justiça integrantes da mesma Turma, facul-
tando-se, excepcionalmente, e com anuência dos interessados, a subs-
tituição por membro integrante de outra Turma; ou por Promotor de
Justiça da entrância final convocado na forma do art. 22, inciso III, da
Lei Complementar nº 13/1991, quando inviabilizada aquela substituição.

Art. 14. A elaboração da escala de Plantão dos Procuradores de
Justiça será de responsabilidade da Corregedoria Geral do Ministério Públi-
co, iniciando-se pelo mais novo, devendo ser a mesma submetida à
apreciação do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça.

Parágrafo único - Consideram-se em regime de plantão as deman-
das do serviço do Ministério Público de caráter urgente, havidas em dias
de horários não servidos pelo expediente ordinário.

Art. 15. A cada semestre, ou sempre que se fizer necessário, os
integrantes de cada grupo funcional de Turma Ministerial (cível e crimi-
nal) reunir-se-ão para fixar orientações sobre questões jurídicas contro-
versas recorrentes nos processos judiciais em que oficiam, sem caráter
vinculativo, editando enunciado de suas conclusões.

Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.

São Luís/MA, 30  de novembro de 2016.

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

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

ANEXO  ÚNICO
(Resolução nº 37/2016 - CPMP)

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA/PROCURADORES DE JUSTIÇA/TURMAS MINISTERIAIS - DIVISÃO E ATRIBUIÇÕES

TURMAS Nº PROCURADORES/PROCURADORIAS DE JUSTIÇA ATRIBUIÇÕES 

1ª TURMA 
CÍVEL 

1 José Antonio Oliveira Bents 1º Procurador de Justiça Cível 
1ª Procuradoria de Justiça Cível 

- Oficiar nos feitos da 1ª Câmara Cível e nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Cíveis por 
compensação entre Turmas (art. 9º), 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. 

2 Domingas de Jesus Fróz 
Gomes 

6ª Procuradora de Justiça Cível 
6ª Procuradoria de Justiça Cível 

3 Terezinha de Jesus Anchieta 
Guerreiro 

9ª Procuradora de Justiça Cível 
9ª Procuradoria de Justiça Cível 

4 Marco Antonio Anchieta 
Guerreiro 

12º Procurador de Justiça Cível 
12ª Procuradoria de Justiça Cível 

2ª TURMA 
CÍVEL 

5 Raimundo Nonato de 
Carvalho Filho 

4º Procurador de Justiça Cível 
4ª Procuradoria de Justiça Cível 

- Oficiar nos feitos da 2ª Câmara Cível e nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Cíveis por 
compensação entre Turmas (art. 9º), 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. 

6 Clodenilza Ribeiro Ferreira 8ª Procuradora de Justiça Cível 
8ª Procuradoria de Justiça Cível 

7 Sandra Lúcia Mendes Alves 17ª Procuradora de Justiça Cível 
17ª Procuradoria de Justiça Cível 

8 Eduardo Daniel Pereira 
Filho 

18º Procurador de Justiça Cível 
18ª Procuradoria de Justiça Cível 

3ª TURMA 
CÍVEL 

9 Iracy Martins Figueiredo 
Aguiar 

2ª Procuradora de Justiça Cível 
2ª Procuradoria de Justiça Cível 

- Oficiar nos feitos da 3ª Câmara Cível e nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Cíveis por 
compensação entre Turmas (art. 9º), 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. 

10 Ana Lídia de Mello e Silva 
Moraes 

3ª Procuradora de Justiça Cível 
3ª Procuradoria de Justiça Cível 

11 Themis Maria Pacheco de 
Carvalho 

14ª Procuradora de Justiça Cível 
14ª Procuradoria de Justiça Cível 

12 Mariléa Campos dos Santos 
Costa 

15ª Procuradora de Justiça Cível 
15ª Procuradoria de Justiça Cível 
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4ª TURMA 
CÍVEL 

13 José Henrique Marques 
Moreira 

5º  Procurador de Justiça Cível 
5ª  Procuradoria de Justiça Cível 

- Oficiar nos feitos da 4ª Câmara Cível e nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Cíveis por 
compensação entre Turmas (art. 9º), 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. 

14 Francisco das Chagas Barros 
de Sousa 

7º  Procurador de Justiça Cível 
7ª Procuradoria de Justiça Cível 

15 Paulo Roberto Saldanha 
Ribeiro 

10º Procurador de Justiça Cível 
10ª Procuradoria de Justiça Cível 

16 Carlos Jorge Silva Avelar 19º Procurador de Justiça Cível 
19ª Procuradoria de Justiça Cível 

5ª TURMA 
CÍVEL 

17 Teodoro Peres Neto 11º Procurador de Justiça Cível 
11ª Procuradoria de Justiça Cível 

- Oficiar nos feitos da 5ª Câmara Cível e nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Cíveis por 
compensação entre Turmas (art. 9º), conforme 
distribuição interna, interpondo os recursos internos 
cabíveispara o esgotamento da instância ordinária. 
- Interpor os recursos constitucionais cabíveis contra 
decisões em processos judiciais em que tenha oficiado. 

18 Sâmara Ascar Sauaia 13ª Procuradora de Justiça Cível 
13ª Procuradoria de Justiça Cível 

19 Joaquim Henrique de 
Carvalho Lobato 

16º Procurador de Justiça Cível 
16ª Procuradoria de Justiça Cível 

1ª TURMA 
CRIMINAL 

1 Maria dos Remédios 
Figueiredo Serra 

2ª Procuradora de Justiça Criminal 
2ª Procuradoria de Justiça Criminal 

- Oficiar nos feitos da 1ª Câmara Criminal, nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Criminais por 
compensação entre Turmas (art. 9º) e nos das 
Câmaras Criminais Reunidas, conforme distribuição 
interna, interpondo os recursos internos cabíveis 
para o esgotamento da instância ordinária. 
- Promover as ações penais da competência 
originária do Tribunal de Justiça prevista no artigo 
81, III e IV, da Constituição Estadual, conforme 
distribuição interna, mediante ato de delegação do 
Procurador-Geral de Justiça. - Interpor os recursos 
constitucionais cabíveis contra decisões em 
processos em que tenha oficiado. 

2 
Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau 
 

3º Procurador de Justiça Criminal 
3ª Procuradoria de Justiça Criminal 

3 Suvamy Vivekananda 
Meireles 

5º Procurador de Justiça Criminal 
5º Procuradoria de Justiça Criminal 

4 Selene Coelho de Lacerda 7ª Procuradora de Justiça Criminal 
7ª Procuradoria de Justiça Criminal 

2ª TURMA 
CRIMINAL 

 
 

5 Regina Lúcia de Almeida 
Rocha 

1ª Procuradora de Justiça Criminal 
1ª Procuradoria de Justiça Criminal 

- Oficiar nos feitos da 2ª Câmara Criminal, nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Criminais por 
compensação entre Turmas (art. 9º) e nos das 
Câmaras Criminais Reunidas, conforme distribuição 
interna, interpondo os recurs os internos cabíveis 
para o esgotamen-to da instância ordinária. 
- Promover as ações penais da competência originária
do Tribunal de Justiça prevista no artigo 81, III e IV, 
Constituição Estadual, conforme distribuição interna, 
mediante ato de delegação do Procurador-Geral de Justiça. 
- Interpor os recursos constitucionais cabíveis contra 
decisões em processos em que tenha oficiado. 

6 Lígia Maria da Silva 
Cavalcanti 

4ª Procuradora de Justiça Criminal 
4ª Procuradoria de Justiça Criminal 

7 Krishnamurti Lopes Mendes 
França 

6º Procurador de Justiça Criminal 
6º Procuradoria de Justiça Criminal 

8 Regina Maria da Costa Leite 8ª Procuradora de Justiça Criminal 
8ª Procuradoria de Justiça Criminal 

13ª TURMA 
CRIMINAL 

 
 

9 Flávia Tereza de Viveiros 
Vieira 

9ª Procuradora de Justiça Criminal 
9ª Procuradoria de Justiça Criminal 

- Oficiar nos feitos da 3ª Câmara Criminal, nos 
recebidos de outras Câmaras Isoladas Criminais por 
compensação entre Turmas (art. 9º) e nos das 
Câmaras Criminais Reunidas, conforme distribuição 
interna, interpondo os recursos internos cabíveis 
para o esgotamento da instância ordinária. 
- Promover as ações penais da competência originária
do Tribunal de Justiça prevista no artigo 81, III e IV, da 
Constituição Estadual, con forme distribuição interna, 
mediante ato de delegação do Procurador-Geral de Justiça. 
- Interpor os recursos constitucionais cabíveis contra 
decisões em processos em que tenha oficiado. 

10 Rita de Cassia Maia Baptista 
Moreira 

10ª Procuradora de Justiça Criminal 
10ª Procuradoria de Justiça Criminal 

11 Maria de Fátima Rodrigues 
Travassos Cordeiro 

11ª Procuradora de Justiça Criminal 
11ª Procuradoria de Justiça Criminal 

12 Maria Luíza Ribeiro Martins 

12ª Procuradora de Justiça Criminal 
12ª Procuradoria de Justiça Criminal 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO   ESTADO  DO MARANHÃO
Werther de Moraes Lima Junior

Defensor Público-Geral do Estado

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO
Procuradoria  Geral  de  Justiça

Luiz Gonzaga Martins Coelho
Procurador-Geral de Justiça

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16ª REGIÃO
Desa.  Ilka Esdra Silva Araújo

Presidente do TRT


