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Art. 2º Incumbe às Promotorias de Justiça Especializadas de
Defesa da Saúde da Capital:

I - Conhecer dos fatos lesivos a interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos relativos ao direito à saúde, em especial à
vigilância epidemiológica e sanitária, realização de serviços médicos e
paramédicos, assistência farmacêutica plena, fornecimento de medica-
mentos e insumos, atenção básica, serviços de saúde de média e alta
complexidade e atendimento ao portador de transtorno mental, objetos
de representações, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da iniciati-
va de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedi-
mentos administrativos pertinentes e respectivas ações judiciais, bem
como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza.

II - Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da
especialidade, providenciando o seu cumprimento.

III - Promover as ações civis de improbidade administrativa
por fatos com repercussão no patrimônio público material e formal,
apurados em autos da especialidade em que oficie.

IV - Conhecer dos fatos delituosos relativos lesivos ao direito
à saúde, incluindo crimes praticados contra a saúde pública e congêneres,
erros médicos e demais delitos praticados por profissionais da saúde,
além de crimes correlatos ao Direito Sanitário, objetos de representa-
ções, inquéritos e demais procedimentos, sem prejuízo da iniciativa de
ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedimen-
tos administrativos pertinentes e respectivas ações penais públicas,
bem como oficiar nas de terceiros de igual natureza, excluindo os
crimes de menor potencial ofensivo, processados perante os Juizados
Especiais Criminais, ex vi do art. 28, da Lei nº. 11.343/2006.

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

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

São Luís/MA, 29 de janeiro de 2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Publique-se
no Boletim Interno Eletrônico e no Diário de Justiça do Estado.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO.
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça.

RESOLUÇÃO Nº 55/2018 - CPMP

Cria a 6º Turma Cível de Procuradores
de Justiça e define as suas atribuições.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 23,
da Lei Complementar nº 13/91; considerando a autonomia funcional e
administrativa do Ministério Público, nos termos do art. 127, § 2º da
Constituição Federal; considerando a criação de uma nova Câmara Cível
no âmbito do Tribunal de Justiça, composta por 3 Desembargadores,
conforme disposições da Lei Complementar Estadual nº 199,
de 8 de dezembro de 2017:

R E S O L V E

Art. 1º. Fica criada a 6º Turma Cível, composta por 3 (três) Procura-
dores de Justiça, para atuação perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça,
com as atribuições constantes do anexo desta Resolução.

§ 1º. Ocorrida a vacância do cargo de Procurador de Justiça da 6ª Procu-
radoria de Justiça Cível, da 1ª Turma Cível, transferir-se-ão o mencionado
cargo e o respectivo órgão de execução para a 6ª Turma Cível.

§ 2º. Os Procuradores de Justiça das outras Turmas poderão,
obedecida a antiguidade, requerer a transferência dos seus cargos e dos
respectivos órgãos de execução para a 6ª Turma Cível, em até 48 horas
da publicação desta Resolução.

§ 3º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem
manifestação de interessados, complementarão a 6ª Turma os cargos e
órgãos de execução dos Procuradores de Justiça mais novos no Colégio
de Procuradores de Justiça.

Art. 2º. Enquanto não composta a 6ª Turma Cível, oficiarão,
preferencialmente, nos feitos da competência da 6ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Maranhão, os Procuradores de Justiça vincula-
dos às demais turmas cíveis, conforme ato do Procurador-Geral de
Justiça (art. 8º, X, e da LC nº 13/1991).

Parágrafo único. Definidos os membros da 6ª Turma Cível,
promover-se-ão as adequações da Resolução nº 37/2016 do Colégio de
Procuradores de Justiça.

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

São Luís/MA, 29 de janeiro de 2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Publique-se
no Boletim Interno Eletrônico e no Diário de Justiça do Estado.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO.
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça.

ANEXO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 55/2018 - CPMP

Procuradoria de Justiça Atribuições 

 

 

(03) Procuradorias de Justiça, 
com atuação perante a 6ª Câmara 
Cível 

Oficiar nos feitos da 6ª Câmara Cível e nos recebidos de outras 
Câmaras Isoladas Cíveis por compensação entre Turmas (art. 9º 
da Resolução nº 37/2016-CPMP), 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. 

 

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO DA JUSTIÇA

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe
 atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados à Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
b) Medida da Página - 17 cm de Largura e 25 cm de Altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0  ou Superior;
d) Tipo da fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra:  9;
f) Entrelinhas automático;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a

circulação do Diário Oficial;
k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em

caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
m) Utilize tantos  CDs ou Pen Drives  quanto seu texto exigir;
n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624
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Tereza Raquel Brito Bezerra Fialho
Diretora-Geral do Diário Oficial

Luiz Gonzaga Martins Coelho
Procurador-Geral de Justiça

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1969 - Areinha - Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 – São Luís - MA

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça

Werther de Moraes Lima Junior
Defensor Público-Geral do Estado

Desa. Ilka Esdra Silva Araújo
Presidente do TRT

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  -  16ª  REGIÃO

CASA CIVIL

UNIDADE DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL
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1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou
solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes é opcional e está condicionado
ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.

VALOR DO EXEMPLAR

Exemplar do dia ........................... R$ 0,80

Após 30 dias de circ. .................. R$ 1,20

Por exerc. decorrido ................... R$ 1,50

PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna (1cm x 8,5cm)

Terceiros ................................................ R$ 7,00
Executivo .............................................. R$ 7,00
Judiciário ............................................... R$ 7,00
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