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Art.13. Cada cédula será previamente rubricada pela Comissão
Eleitoral, lavrando-se ata da qual constará o número total de cédulas
rubricadas.

Art.14. A votação terá início às 8 (oito) horas de 06 de março de
2009, procedendo-se à abertura da urna, na capital, pela Procuradora-
Geral de Justiça, e, em Timon e Imperatriz, pelos Diretores designados
pela Procuradora-Geral de Justiça na forma do artigo 10.

Parágrafo único. Haverá, em cada local de votação, uma única
urna receptora dos votos.

Art.15. O eleitor, depois de assinar a lista de freqüência, receberá
a cédula oficial de votação e, na cabine indevassável, assinalará o voto nos
quadros correspondentes aos nomes escolhidos, depositando, em seguida,
o envelope fechado na urna.

Art.16. Ao fim do período definido no artigo 9º, segue-se imedi-
ata apuração dos votos.

Art.17. Serão considerados nulos os votos:
I - cuja cédula possua anotação ou sinal que possa identificar

o eleitor;
II - cuja cédula contenha a assinalação de mais de 3 (três) nomes

de candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público ou de mais de
1 (um) nome de candidato ao Conselho Nacional de Justiça;

III - encaminhados por via postal, malote, portador ou exercidos
por procurador.

Art.18. Encerrada a apuração, serão imediatamente proclamados
os membros do Ministério Público que integrarão as listas a que se refere
o parágrafo único do artigo 3º deste ato normativo.

Parágrafo único. Em caso de empate, integrará a lista respectiva
o membro do Ministério Público mais antigo na carreira; persistindo, o
mais idoso.

Art.19. Proclamado o resultado, as listas serão encaminhadas à Procu-
radoria-Geral de Justiça no mesmo dia ou, se o adiantado da hora não o permitir,
até o final do expediente do primeiro dia útil que se seguir ao da apuração.

Art.20. No prazo máximo de 3 (três) dias que se seguirem ao
recebimento das listas a que se refere o artigo anterior, a Procuradora-
Geral de Justiça indicará:

I - ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Mi-
nistérios Públicos dos Estados e da União o membro do Ministério
Público do Estado do Maranhão que concorrerá à formação da lista
com os 3 (três) nomes indicados para as vagas destinadas a mem-
bros do Ministério Público dos Estados no Conselho Nacional do
Ministério Público, a que alude o parágrafo único do artigo 2º da Lei
Federal nº. 11.372, de 28 de novembro de 2006;

II - ao Procurador-Geral da República, o membro do Ministério
Público do Estado do Maranhão que concorrerá à escolha para integrar o
Conselho Nacional de Justiça.

Art.21. Os incidentes durante o processo de votação e de apura-
ção serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, com recurso ao CSMP.

Art.22. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

São Luís, 02 de fevereiro de 2009.
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO

Procuradora-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 01/2009 - CPMP/MA
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

MARANHÃO, no uso de suas atribuições e ouvido o Egrégio Colégio de
Procuradores de Justiça, 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 30 de março 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 08:00 e 14:00 horas.

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

Art. 4º - Os candidatos deverão inscrever-se até às 18:00 horas do
dia 23 de março de 2009 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 Krishnamurti Lopes Mendes França, seu presiden-
te, Themis Maria Pacheco de Carvalho e Maria Luiza Ribeiro Martins,
membros titulares, Iracy Martins Figueiredo Aguiar e Francisco das Cha-
gas Barros de Sousa, membros suplentes.

Art. 5º - Encerrada a votação os votos serão imediatamente
apurados, sendo lavrada ata circunstanciada pela Comissão a qual
será devidamente transcrita no livro de atas do Colégio de Procura-
dores de Justiça.

Art. 6º - 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. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 02 de fevereiro de 2009.
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO

Procuradora-Geral de Justiça

TRIBUNAL   REGIONAL   DO  TRABALHO - 16º REGIÃO

EDITAL

E D I T A L  G.P. Nº 001/2009
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESI-

DENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA
SEXTA REGIÃO, declara aberto o processo de permuta entre os Juízes
VIVIANE SOUZA BRITO, Juíza do Trabalho substituta da 16ª Região, e
JOÃO HENRIQUE GAYOSO E ALMENDRA NETO, Juiz do Trabalho
Substituto da 6ª Região, requerida através do PA – 00077/2009, ficando,
portanto, cientificados os Mms. Juízes Substitutos desta Região, de que, no
prazo de 08(oito) dias, contados a partir desta publicação, Juízes mais
antigos poderão impugnar ou exercer o direito de preferência à permuta
pretendida.

São Luis, 03 de fevereiro de 2009.
GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO

Desembargador Presidente
TRT da 16ª Região
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