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Considerando a praxe já estabelecida de o Conselho Nacional de Justiça em fixar metas, elegendo a realização de mutirões para 

viabilizar julgamentos de áreas determinadas, como na execução penal ou a de crimes de competência no tribunal do Júri, por 

exemplo; 

Considerando que em tais casos não pode prescindir o Ministério Público de sua atuação como parte processual ou como fiscal do 

ordenamento jurídico, sem que seja afetado a garantia do Promotor Natural; 

Considerando que essas designações para mutirões judiciais escapam das previsões do Ato Regulamentar Conjunto nº 16/2003-

GPGJ/CGMP, que instituiu o Grupo de Promotores de Justiça Itinerante (GPI), ou da Resolução nº 020/20013-CPMP (Grupo de 

Apoio ao Júri); 

Considerando o contido nos autos do Processo Administrativo nº 3523/2017; 

RESOLVE: 

Art. 1º – Cabe ao Procurador-Geral de Justiça designar membros do Ministério Público para atuação em mutirões organizados pelo 

Poder Judiciário, quando reconhecer, em despacho fundamentado, o interesse institucional previsto pela alínea “e”, do art. 5º, da 

Resolução nº 01/2006-CSMP. 

§ 1º – A designação utilizará, no que couber, os critérios previstos pela Resolução nº 11/2012-CPMP (DJ de 17/05/2012). 

§ 2º – A relação dos membros passíveis de serem designados deverá ter a anuência escrita do Promotor Natural dos feitos em 

mutirão, na forma do art. 24 da Lei Complementar nº 13, de 25/10/91, e a concordância dos indicados. 

§ 3º – Observadas as disposições do parágrafo anterior, o que será certificado pela chefia do gabinete do Procurador-Geral de 

Justiça, será expedida a respectiva portaria, com a devida comunicação ao órgão do Poder Judiciário solicitante. 

§ 4º - A não observância dos termos desta Resolução, inclusive o não atendimento aos termos e atos do mutirão pelo membro 

designado implica em falta funcional, devendo ser comunicada à Corregedoria Geral do Ministério Público para as providências 

cabíveis. 

§ 5º – A efetiva participação dos membros designados para o mutirão será anotada nos registros funcionais respectivos, inclusive 

para os fins da alínea “e”, do art. 5º, da Resolução nº 01/2006-CSMP. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

São Luís, 16 de outubro de 2018. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

RESOLUÇÃO Nº 68/2018-CPMP 

 

Dispõe sobre o acesso às informações necessárias à defesa técnica em processos administrativos e judiciais por ex-gestores do 

Ministério Público. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, nos termos do art. 127, § 2º da Constituição Federal; 

Considerando as diretrizes pertinentes ao acesso às informações constantes nos órgãos públicos, notadamente as indispensáveis ao 

pleno exercício de direitos fundamentais dos interessados (Lei Nacional nº 12.527/2011 e Lei Estadual nº 10.217/2015); 

Considerando competir ao Colégio de Procuradores de Justiça opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça, sobre 

matérias afetas ao interesse institucional (art. 11, I da LC nº 13/91): 

RESOLVE: 

Art. 1º. A Administração Superior prestará aos ex-gestores do Ministério Público, mediante requerimento, as informações e 

documentos necessários à elaboração de defesa técnica junto aos órgãos administrativos e judiciais. 

Parágrafo único. As informações requeridas pelo interessado tomarão por base a instrução dos autos junto aos setores técnicos da 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Eletrônico. 

São Luís, 18 de outubro de 2018 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

 


