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RESOLUÇÃO N.° 09/2010
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2007
INTERESSADO: Fundação Nagib Haickel - FNH
EXERCÍCIO: 2008

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua Promotoria de
Justiça Especializada em Fundações e Entidades de Interesse Social da
Capital do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que as contas relativas ao exercício de 2008
da Fundação Nagib Haickel foram aprovadas, após análise do setor técni-
co contábil desta Promotoria;

CONSIDERANDO que a gestão administrativa da Fundação é
eficiente, atuando de acordo com os seus Estatutos;

CONSIDERANDO, por fim, que a FNH vem atuando regular-
mente, sob o ponto de vista jurídico, contábil e financeiro,

RESOLVE :

Expedir ATESTADO DE REGULAR FUNCIONAMENTO da
entidade, para fins de direito e conhecimento de terceiros interessados.

Dê-se ciência à Fundação.

Publique-se no órgão oficial, como de praxe.

São Luís (MA), 10 de março de 2010.

Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf
Promotora de Justiça Titular da PFEIS

RESOLUÇÃO Nº 01/2010 – CPMP/MA

“Dispõe sobre as normas a serem adotadas
na eleição destinada a compor a lista tríplice,
com vista à escolha do Procurador-Geral de
Justiça para o biênio 2010/2012”.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, convoca e
regulamenta a eleição para compor a lista tríplice destinada à escolha do
Procurador-Geral de Justiça, para o biênio 2010/2012, nos termos do § 2º, do
art. 7º da Lei Complementar nº 013/91 e alterações posteriores,

RESOLVE:

 Art. 1º A eleição ocorrerá no dia 17 de maio de 2010, das 08:00
às 17:00 horas, e terá lugar nas cidades de São Luís (na sede da Procurado-
ria Geral de Justiça), Imperatriz e Timon (nas respectivas sedes das Pro-
motorias de Justiça), conduzida por comissão eleitoral designada para esse
fim, nos termos da presente Resolução.

Art. 2º À comissão eleitoral incumbe conduzir os procedimentos
destinados à inscrição dos candidatos, ao recebimento e apuração dos
votos colhidos em São Luís, à totalização dos votos e proclamação dos
eleitos, bem como apreciar todos os incidentes ocorridos em quaisquer das
fases eleitorais e resolver os casos não previstos nesta Resolução.

§ 1º - A comissão será auxiliada por mesas receptoras e apuradoras
de votos, instaladas uma em Imperatriz e outra em Timon, para as quais
enviará a folha de presença de eleitores e as cédulas de votação, devida-
mente rubricadas.

§ 2º - As mesas receptoras e apuradoras, de que trata o caput deste
artigo, serão presididas pelos respectivos Promotores de Justiça que esti-
verem no exercício de direção de Promotorias.

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

Art. 4º - Somente poderão concorrer à eleição os integrantes da
carreira, em atividade, com mais de 10 (dez) anos de exercício funcional,
e que apresentarem pedido de inscrição ao presidente da comissão, sob
protocolo, até às 18:00 horas do dia 23 de abril de 2010.

§ 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
oferecimento de impugnação e igual prazo para resposta a esta. A comis-
são 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.

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 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 inscri-
tos.

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 secretá-
rios 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 ao Governador do Estado, através de ofício, con-
signando-se o prazo para nomeação previsto em Lei.

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

Art. 10 - Para integrarem a comissão eleitoral ficam designados
os Procuradores de Justiça Krishnamurti Lopes Mendes França, seu Pre-
sidente, Ana Lídia de Mello e Silva Morais,  e  Carlos Nina Everton
Cutrim, este como suplente, e os Promotores de Justiça Marco Aurélio
Batista Barros e Francisco de Aquino da Silva, este na condição de su-
plente. Para a mesa receptora e apuradora de votos de Imperatriz, os
Promotores de Justiça Jadilson Cirqueira de Sousa, seu presidente, Fernanda
Helena Nunes Ferreira e Raquel Chaves Duarte; e para a mesa receptora
e apuradora de votos de Timon, os Promotores de Justiça Selma Regina
Souza Martins, seu presidente, Sérgio Henrique Furtado Coelho e Anto-
nio Borges Nunes Júnior.
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Art. 11- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 22 de março de 2010.

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

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

RESOLUÇÃO Nº 02/2010-CPMP

Cria a 7ª e a 8ª Promotorias de Justiça da
comarca de Timon e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no exercício da atribuição prevista no art. 23, § 2º, da
Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de 1991;

CONSIDERANDO o disposto no art. 127 da Constituição Fede-
ral, reproduzido no art. 1º da Lei nº 8.625/1993, estabelecendo que “o
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;

CONSIDERANDO o teor do art. 37 da Constituição federal, ao
prescrever que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 93, XII, e 129, §§ 4º e 5º,
da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o direito da sociedade de ter assegurado o con-

tínuo, eficiente e pleno funcionamento do Ministério Público do Estado
do Maranhão;

CONSIDERANDO a manifestação favorável da Corregedoria-
Geral do Ministério Público,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam criadas, na comarca de Timon, a 7ª e a 8ª Promo-

torias de Justiça.

Parágrafo único. As atribuições próprias do âmbito das Promotori-

as de Justiça criadas no caput deste artigo serão exercidas por outro Promo-
tor de Justiça, na forma estabelecida para as substituições, até que sejam
criados e providos os cargos dos órgãos de execução correspondentes.

Art. 2º Para fins de implementação da divisão de atribuições das
Promotorias de Justiça da comarca de Timon, a Procuradora-Geral de

Justiça baixará ato específico de adequação, de acordo com a nova distri-
buição de atribuições constante do Anexo I.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 22 de março de 2010.

Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro

Presidenta do Colégio de Procuradores de Justiça

Nº de 
Ordem 

Designação/Ordenação 
Anterior 

Designação/Ordenação 
Atual 

A T R I B U I Ç Õ E S 

1 4ª Promotoria de Justiça 1ª Promotoria de Justiça 
(1º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. Defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Defesa 
da ordem tributária e econômica. Curadoria de massas falidas. 

2 2ª Promotoria de Justiça 2ª Promotoria de Justiça 
(2º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgãos de execução com atribuição 
específica. Fiscalização de fundações e entidades de interesse social. Defesa dos 
direitos do idoso e das pessoas portadoras de deficiência. Curadoria de registros 
públicos. Conhecer das cartas precatórias ministeriais versando matéria cível 
não afeta a órgão de execução com atribuição específica, providenciando o seu 
cumprimento. 

3 3ª Promotoria de Justiça 3ª Promotoria de Justiça 
(3º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. Oficiar nas habilitações de casamento. 

4 1ª Promotoria de Justiça 4ª Promotoria de Justiça 
(4º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 4ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. Defesa do meio ambiente. Defesa dos direitos do consumidor. Defesa 
da Saúde. Defesa da cidadania. Conflitos Agrários. 

5  5ª Promotoria de Justiça 
(5º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 5ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. Defesa da mulher. Fiscalização de presídios e de casas de detenção e 
custódia de presos de justiça, sem prejuízo da iniciativa de ofício de quaisquer 
dos Promotores de Justiça da comarca a partir de fatos verificados em exame de 
autos que lhes forem distribuídos. 

6  6ª Promotoria de Justiça 
(6º Promotor de Justiça) 

Oficiar nos feitos da 6ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição 
específica. Exercer o controle externo da atividade policial cívil, sem prejuízo 
do controle difuso exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca 
sobre fatos verificados em exame de autos que lhes forem distribuídos.  

7 6ª Promotoria de Justiça 7ª Promotoria de Justiça 
(7º Promotor de Justiça) 

Defesa da criança e do adolescente por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90. 
Defesa da Educação. 

8 5ª Promotoria de Justiça 8ª Promotoria de Justiça 
(8º Promotor de Justiça) 

Atuar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Conhecer das cartas 
precatórias ministeriais versando sobre matéria criminal não afeta a órgão de 
execução com atribuição específica, providenciando o seu cumprimento. 
Exercer o controle externo da atividade policial militar, sem prejuízo do controle 
difuso exercido por quaisquer dos Promotores de Justiça da comarca sobre fatos 
verificados em exame de autos que lhes forem distribuídos. 

ANEXO I
(Resolução nº 02/2010-CPMP)

Promotorias de Justiça da Comarca de Timon


