
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 021, DE 30 DE JUNHO DE 1994 
(DOE 30.06.1994) 

 
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 013/91, de 25 de outubro de 1991 adaptando-os à  

Lei Federal nº 8.625 de 12 de fevereiro de 1993 e dá outras providências. 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - O artigo 2º e seus parágrafos 1º e 2º, o artigo 4º e seus parágrafos 1º e 3º, os 
parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 7º, e os incisos V e VIII e o parágrafo único do artigo 8º passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 2º – Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e 
financeira, cabendo-lhe: 

I - ........................................................................... 
II - .......................................................................... 
III - ........................................................................ 
IV - ......................................................................... 
V - .......................................................................... 
VI - ......................................................................... 
VII - ........................................................................ 
VIII - ....................................................................... 
IX - .......................................................................... 
 
§ 1º – As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, 

administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e 
executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e 
doTribunal de Contas. 

§ 2º – Nas Comarcas onde houver edifício do fórum, serão reservadas dependências para 
as Promotorias de Justiça, assegurando-se-lhes a guarda das chaves e a administração do 
recinto. 

 
Art. 4º – O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da 

lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao Governador do Estado que a 
submeterá ao Poder Legislativo. 

 
§ 1º – Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada 
mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa do Estado. 

 
§ 2º – ........................................................................... 
 
§ 3º – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e 
recursos próprios, e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno da Procuradoria Geral de Justiça. 

 



Art. 7º – ........................................................................... 
 
§ 1º – ............................................................................... 
 
§ 2º – A lista tríplice será elaborada mediante votação secreta e plurinominal na segunda 

quinzena de maio e no mesmo dia será encaminhada ao Governador do Estado, que fará a 
nomeação no prazo de quinze dias. 

 
§ 3º – Findo o prazo sem a nomeação, será investido no cargo, automaticamente, o membro 

mais votado da lista. 
 
§ 4º – ............................................................................... 
 
§ 5º – A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de 

Procuradores, deverá ser precedida de autorização de um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa. 

 
Art. 8º – ........................................................................... 
I - ..................................................................................... 
II - .................................................................................... 
III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - escolher o Procurador-Geral Adjunto dentre os integrantes de lista tríplice eleita pelo 

Colégio de Procuradores; 
VI - ................................................................................... 
VII - ................................................................................... 
VIII – editar atos de aposentadoria, exoneração, demissão e outros que importem em 

vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade dos membros 
do Ministério Público e de seus servidores; 

IX - ..................................................................................... 
X - ...................................................................................... 
a) ....................................................................................... 
b) ....................................................................................... 
c) ....................................................................................... 
d) ....................................................................................... 
e) ....................................................................................... 
XI - ..................................................................................... 
XII - .................................................................................... 
XIII - .................................................................................. 
XIV - ................................................................................... 
XV - .................................................................................... 
XVI - ................................................................................... 
XVII - .................................................................................. 
XVIII - ................................................................................. 
Parágrafo Único – O Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu Gabinete, no 

exercício de cargos de confiança, membros do Ministério Público da mais alta entrância ou 
categoria, por ele designados. 

 
Art. 2º - Aos incisos I, II, VI e ao parágrafo único do artigo 11 dá-se nova redação, 

acrescentando ao inciso IX a alínea f: 
 
Art. 11 – ........................................................................... 
I – opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/4 (um quarto) de seus 

integrantes, sobre matérias relativas à autonomiado Ministério Público, bem como sobre outras 
de interesse institucional; 

II - .................................................................................... 



III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - ..................................................................................... 
VI – eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público; 
VII - .................................................................................. 
VIII - ................................................................................. 
IX - .................................................................................... 
a) ....................................................................................... 
b) ....................................................................................... 
c) ....................................................................................... 
d) ....................................................................................... 
e) ....................................................................................... 
f) que recusar promoção por antigüidade, na forma do artigo 83 desta Lei.  
X - ..................................................................................... 
XI - .................................................................................... 
XII - ................................................................................... 
Parágrafo Único – As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça, serão sempre 

motivadas e, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus 
integrantes, publicadas, por extrato. 

 
Art. 3º - O artigo 12 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescidos dos incisos I, IIe 

III: 
 

Art. 12 – O Conselho Superior do Ministério Público é integrado pelo Procurador-Geral de 
Justiça, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e por 05 (cinco) Procuradores de Justiça, 
observadas as seguintes disposições: 

I – são elegíveis somente Procuradores de Justiça que não estejam afastados da carreira; 
II – a escolha dos integrantes do Conselho Superior dar-se-á por eleição direta, mediante 

voto plurinominal e secreto de todos os membros do Ministério Público; 
III – o eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em 

eleição. 
 

Art. 4º - O artigo 13, excluídos os incisos I e II e o parágrafo único e o artigo 14 passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 13 – Os conselheiros terão como suplentes os Procuradores de Justiça que se lhes 

seguirem na ordem de votação. 
Art. 14 – Na hipótese de vacância no curso do mandato, o Colégio de Procuradores 

convocará eleição, no prazo de 15 (quinze) dias, para suprir a vaga, salvo se ocorrer após 18 
(dezoito) meses do mandato, quando o respectivo suplente assumirá a titularidade até o término 
do período. 

 
Art. 5º - Ao artigo 15, acrescido de inciso e parágrafo, dá-se nova redação nos incisos V, 

VI, X e XI e parágrafos 1º e 2º, renumerando-se incisos e parágrafos. 
  

Art. 15 – ................................................................................... 
I – elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os artigos 94, caput e 104, parágrafo 

único, II da Constituição Federal e artigo 77 da Constituição Estadual; 
II – indicar ao Procurador-Geral de Justiça, após votação secreta, em lista tríplice, os 

candidatos a promoção ou remoção por merecimento; 
III – indicar ao Procurador-Geral de Justiça o nome do mais antigo membro do Ministério 

Público para promoção ou remoção por antigüidade; 
IV – indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores de Justiça para substituição por 

convocação na 2ª instância, observado o disposto no artigo 22, III; 
V – aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público na 

carreira; 



VI – decidir sobre vitaliciamento de membro do Ministério Público na carreira; 
VII – determinar, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus integrantes, a disponibilidade e a 

remoção de membro do Ministério Público, por motivo de interesse público, assegurada ampla 
defesa; 

VIII – eleger, dentre seus membros, o secretário do Conselho; 
IX – aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir sobre as 

reclamações formuladas a respeito; 
X – sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de recomendações, sem caráter 

vinculativo, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de 
medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços; 

XI – eleger os membros do Ministério Público que integrarão a Comissão de Concurso; 
XII – autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para freqüentar curso ou 

seminário de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior; 
XIII – elaborar seu regimento interno; 
XIV – exercer outras atribuições previstas em lei. 
§ 1º – As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas e 

publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus 
integrantes. 

§ 2º – A remoção e a promoção voluntária por antigüidade e por merecimento, bem como a 
convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado. 

§ 3º – Na indicação por antigüidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente 
poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus 
integrantes, na forma do Regimento Interno, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após 
o julgamento de eventual recurso interposto com apoio na alínea “ f ” do inciso IX do art. 11 
desta Lei. 
 
Art. 6º - O inciso II do artigo 16, e os artigos 17 e 18, este acrescido de parágrafo único 

1º e 2º, renumerando-se incisos e parágrafos. 
 

Art. 16 - .............................................................................. 
I - ....................................................................................... 
a) ....................................................................................... 
b) ....................................................................................... 
II – realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao 

Colégio de Procuradores; 
III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - ..................................................................................... 
VI - ..................................................................................... 
VII - .................................................................................. 
VIII - ................................................................................. 
IX - .................................................................................... 
X - ..................................................................................... 

 
Art. 17 – O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de 

Procuradores para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observada a mesma forma 
de escolha. 

Parágrafo Único – ............................................................ 
 
Art. 18 – O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de 

Justiça da mais elevada entrância, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de 
Justiça. 

Parágrafo Único – Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar Promotores de 
Justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a 
indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. 

 



Art. 7º - Exclui-se o parágrafo único do artigo 21, acrescentando-se os parágrafos 1º e 
2º. 

Art. 21 - .............................................................................. 
§ 1º – Mensalmente cada Procuradoria de Justiça divulgará quadros estatísticos dos 

processos distribuídos e devolvidos, por Procuradores, lançadas as datas respectivas, os quais 
serão publicados na imprensa oficial. 

§ 2º – A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os Procuradores de 
Justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços. 

 
Art. 8º - O inciso II do artigo 22 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 22 - .............................................................................. 
I - ....................................................................................... 
II – propor ao Procurador-Geral de Justiça o Procurador de Justiça a ficar em exercício no 

período de férias coletivas; 
III – ..................................................................................... 

 
Art. 9º - O artigo 23 passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º e alíneas: 
 

Art. 23 - .............................................................................. 
§ 1º – .................................................................................. 
§ 2º – .................................................................................. 
§ 3º – .................................................................................. 
§ 4º – Nas Comarcas onde o número de Promotores exceder a três, estes elegerão, entre si, 

o que exercerá a função de Diretor das Promotorias por um período de 1 (um) ano e, nas demais, 
será observado rodízio, por igual período, a partir da 1ª Promotoria instalada, para o exercício 
da função, competindo-lhe: 

a) dirigir as reuniões mensais internas; 
b) dar posse aos auxiliares administrativos nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça; 
c) organizar e superintender os serviços auxiliares da Promotoria, distribuindo tarefas e 

fiscalizando os trabalhos executados; 
d) presidir os processos administrativos relativos às infrações funcionais dos seus serviços 

auxiliares, encaminhando-os ao Diretor Geral; 
e) representar o Ministério Público nas solenidades oficiais nas Comarcas do interior; 
f) velar pelo funcionamento das Promotorias e o perfeito entrosamento de seus integrantes, 

respeitada a autonomia e independência funcionais, encaminhando aos órgãos de administração 
superior do Ministério Público as sugestões para o aprimoramento dos seus serviços; 

g) organizar o arquivo geral das Promotorias de Justiça, recolhendo e classificando as 
cópias de todos os trabalhos forenses elaborados pelos Promotores de Justica; 

h) organizar cadastro criminal, na forma do provimento do Colégio de Procuradores. 
 

Art. 10 - O artigo 24 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 24 – O Procurador-Geral de Justiça poderá com a concordância do Promotor de 
Justiça titular ou por solicitação deste, designar outro Promotor para funcionar em feito 
determinado, de atribuição daquele. 

 
Art. 11 - O artigo 26 passa a vigorar acrescido de parágrafos, incisos e alíneas, 

renumerados os demais incisos: 
 
Art. 26 - .............................................................................. 
I – propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 

municipais, face à Constituição Estadual; 
II – promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do 

Estado nos Municípios; 
III – promover, privativamente, ação penal pública, na forma da lei; 



IV – exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual sempre 
que se cuidar de garantir-lhes o respeito: 

a) pelos poderes estaduais e municipais; 
b) pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal direta ou indireta; 
c) pelos concessionários de serviço público estadual ou municipal; 
d) por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município, ou 

executem serviço de relevância pública. 
V – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
a) para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a 
outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogênos; 

b) para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à 
moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou 
fundacionais ou de entidades privadas de que participem. 

VI – manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, 
sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não 
importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos; 

VII – exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, 
crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência; 

VIII – deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, 
neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros 
afetos à sua área de atuação; 

IX – ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público 
condenados por Tribunais e Conselhos de Contas; 

X – interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 
§1º – No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, 

entre outras providências: 
I – receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, 

promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas; 
II – zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos; 
III – dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou 

reclamações referidas no Inciso I; 
IV – promover audiências públicas e emitir relatórios, anuais ou especiais, e 

recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no inciso IV deste artigo, 
requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por 
escrito. 

§2º – É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob 
pena de nulidade do ato praticado. 
 
Art. 12 – As alíneas a, b e c do inciso I, os incisos VII e VIII e os parágrafos 1º, 2º e 3º 

do artigo 27 passam a vigorar com a seguinte redação, acrescidos ao artigo inciso e parágrafos: 
 

Art. 27 - .............................................................................. 
I – ....................................................................................... 
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não 

comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil e 
Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais 
e municipais, bem assim dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional 
de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios; 

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades 
a que se refere a alínea anterior. 

II – ................................................................................... 
III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - ..................................................................................... 



VI - ..................................................................................... 
VII – sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em 

vigor, bem assim a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e controle da 
criminalidade; 

VIII – manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do Juiz, da 
parte ou por iniciativa, quando entender existente interesse em causa em que justifique a 
intervenção; 

IX – requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios 
materiais necessários para a realização de atividades específicas. 

§ 1º – As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como 
destinatário o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os Desembargadores, 
serão encaminhados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2º – O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações 
e documentos que requisitar inclusive nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 3º – Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às 
autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta, fundacional, de 
qualquer dos Poderes dos Estados e dos Municípios. 

§ 4º – A falta ao trabalho, em virtude de atendimento a notificação ou requisição, na forma 
do inciso I deste artigo não autoriza o desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de 
efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério 
Público. 

§ 5º – Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída 
entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios 
fixados pelo Colégio de Procuradores. 
 
Art. 13 – O artigo 28, incisos e parágrafo único, excluídas as alíneas a e b do inciso II e o 

inciso VII, e o artigo 29, nos incisos I, VIII e IX passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 28 – O Ministério Público exercerá o controle externo da atividade policial por meio 
de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo: 

I – ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; 
II – ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; 
III – representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a 

omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; 
IV – requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a 

omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; 
V – promover a ação penal por ilegalidade e/ou abuso de poder; 
VI – exercer outras atribuições previstas em lei. 
Parágrafo Único – A prisão de qualquer pessoa por parte de autoridade estadual, deverá 

ser comunicada imediatamente ao Ministério Público, com indicação do lugar onde se encontra o 
preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. 
 

Art. 29 – .......................................................................... 
I – representar ao Tribunal de Justiça por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual; 
II – ................................................................................... 
III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - ..................................................................................... 
VI - ................................................................................... 
VII  - ................................................................................. 
VIII – determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, 

conclusões de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas 
atribuições legais; 

IX – exercer as funções do artigo 129, II e III da Constituição Federal, e do artigo 98, II e 
III da Constituição Estadual quando a autoridade reclamada for o Governador, o Presidente da 



Assembléia Legislativa, os Presidentes dos Tribunais ou Secretários de Estado, bem como quando 
contra estes deva ser ajuizada a competente ação; 

X  - ................................................................................... 
Parágrafo único  - ........................................................... 
 
 

Art. 14 – Suprimem-se o parágrafo único do artigo 31, letras a e b e incisos do artigo 32, 
dando-se-lhes novos incisos e alíneas: 

 
Art. 32 – Aos Procuradores de Justiça cabe atuar: 
I – no Tribunal de Justiça; 
II – nos Tribunais de Contas: 
a) nos processos de prestação de contas encaminhados pelo Governador do Estado à 

Assembléia Legislativa; 
b) nos processos de prestação anual de contas da administração financeira dos Municípios; 
c) nos processos de prestação de contas das entidades de administração indireta; 
d) nos processos de consulta; 
e) nos processos em que a questão a ser decidida pelo Tribunal for também objeto de ação 

judicial em andamento; 
f) nos demais feitos, na hipótese de provocação por parte da Assembléia Legislativa, do 

próprio Tribunal ou do Relator e, por solicitação, da Procuradoria Geral do Estado; 
g) nos demais feitos, na hipótese de provocação por parte da Câmara Municipal ou da 

Procuradoria da Fazenda do respectivo Município, do próprio Tribunal ou do Relator; 
h) nos processos em que houver interesse público definido pela natureza da questão ou sua 

relevância, a critério do Procurador de Justiça. 
III – nos colegiados dos organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério 

Público, como de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política criminal e penitenciária e 
outros previstos em lei. 
 
Art. 15 – O artigo 34 passa a vigorar com a seguinte redação acrescido dos incisos VI e 

VII: 
 
Art. 34 – Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e 

demais leis, compete aos Promotores de Justiça, dentro de sua esfera de atribuições:I – no 
Tribunal de Justiça; 

I – .................................................................................... 
II – ................................................................................... 
III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - ..................................................................................... 
VI – oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições do 

Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem 
pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária; 

VII – oficiar nos processos trabalhistas em Comarcas que não tenham Junta de Conciliação 
e Julgamento instalada, na forma da lei. 
 
Art. 16 – Exclui-se o inciso III do artigo 36, renumerando-se os demais, dá-se nova 

redação ao parágrafo 1º do artigo 37 e ao artigo 38 e seu parágrafo único: 
 
Art. 37 –  ........................................................................... 
§ 1º – A direção da Escola Superior do Ministério Público será exercida preferencialmente 

por um Procurador de Justiça indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público, para um 
período de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

§ 2º –  ................................................................................... 
 
 



 
Art. 38 – Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do 

Ministério Público, competindo-lhes: 
I – .................................................................................... 
II – ................................................................................... 
III - .................................................................................. 
IV - ................................................................................... 
V - ..................................................................................... 
VI - ................................................................................... 
Parágrafo Único – As funções de Coordenador dos Centros de Apoio Operacional serão 

exercidas privativa e cumulativamente por membro do Ministério Público designado pelo 
Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores. 

 
SEÇÃO III 

Das Assessorias 
 

Art. 17 – O artigo 40 acrescido dos incisos I, II e III, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 40 – São órgãos de assessoramento do Ministério Público: 
I – a Assessoria Especial; 
II – a Assessoria Jurídica; 
III – a Assessoria Multidisciplinar. 
 
 

Art. 18 – O artigo 41 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido de parágrafo 
único, excluídos os incisos I e II: 

 
Art. 41 – À Assessoria Especial, de livre escolha do Procurador-Geral, constituída 

preferencialmente por membro do Ministério Público, incumbe auxiliá-lo no desempenho de suas 
atribuições. 

Parágrafo Único – A chefia da Assessoria Especial será exercida por um membro do 
Ministério Público. 

 
 

Art. 19 – O artigo 42 e seu parágrafo único, os parágrafos 1º e 2º do artigo 44, o art. 45 
e o parágrafo 1º do artigo 46 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 42 – A Assessoria Jurídica, composta por bacharéis em Direito nomeados em comissão 

pelo Procurador-Geral, mediante indicação do Procurador de Justiça, tem por finalidade auxiliar 
os Procuradores de Justiça e os Procuradores de Contas nas suas funções de órgãos de execução. 

Parágrafo Único – O número de cargos da Assessoria Jurídica não poderá exceder o 
número de integrantes do Colégio de Procuradores. 
 

SEÇÃO IV 
Da Comissão de Concurso 

Art. 44 – .................................................................................... 
§ 1 º – A Comissão de Concurso, presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, é integrada 

por 3 (três) membros do Ministério Público titulares, preferen-cialmente Procuradores de Justiça, 
e 3 (três) suplentes, eleitos pelo Conselho Superior, e por um representante do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo suplente. 

§ 2 º – É vedada a participação na Comissão de parente consagüíneo ou afim até o 
segundo grau dos candidatos inscritos. 

 
 SEÇÃO V  

Dos Órgãos de Apoio Administrativo 



Art. 45 – Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços 
auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreiras, com os cargos 
que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades 
funcionais. 

 
SEÇÃO VI 

Dos Estagiários 
Art. 46 – .................................................................................... 
§ 1º – A seleção, investidura, vedações e dispensa dos estagiários, que serão alunos dos 

três últimos anos do curso de Bacharel em Direito, de escolas oficiais ou reconhecidas, serão 
disciplinadas por ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério 
Público; 
 
 
Art. 20 – O artigo 49 passa a vigorar com a seguinte redação no inciso III, no parágrafo 

1º e alíneas a e c  e no parágrafo 2º, acrescido da alínea h do parágrafo 1º e dos parágrafos 3º e 
4º: 

 
Art. 49 - .............................................................................. 
I – ....................................................................................... 
II – ....................................................................................... 
III – irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na 

Constituição Federal. 
§ 1º – O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença 

judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: 
a) prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada 

em julgado; 
b) ...................................................................................... 
c) abandono de cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos; 
d) ...................................................................................... 
e) ...................................................................................... 
f) ...................................................................................... 
g) ...................................................................................... 
h) exercício da advocacia. 
§ 2º – A ação civil para decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-

Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de 
Procuradores, na forma do art. 11, X, desta Lei. 

§ 3º – Em caso de extinção do órgão de execução, da Comarca, ou mudança da sede da 
Promotoria de Justiça, será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra Promotoria 
de igual entrância ou categoria, ou obter disponibilidade com vencimentos integrais garantida a 
contagem de tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

§ 4º – O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito 
às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que 
ocorrer. 

 
Art. 21 – Os incisos II e III do artigo 50 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 50 - .............................................................................. 
I – ....................................................................................... 
II – estar sujeito a intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida 

pela autoridade judiciária ou por órgão da Administração Superior do Ministério Público, 
ressalvadas as hipóteses constitucionais; 

III – ser preso somente por ordem escrita da autoridade judicial competente, salvo em 
flagrante delito de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e 
quatro horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-
Geral de Justiça; 



IV  – ....................................................................................... 
V – ....................................................................................... 
VI – ....................................................................................... 
 

Art. 22 – Os incisos V, alínea a e c, e VI do artigo 51 passam a vigorar com a seguinte 
redação, acrescido ao artigo o inciso XII: 

 
Art. 50 - .............................................................................. 
I – ....................................................................................... 
II – ....................................................................................... 
III  – ....................................................................................... 
IV – ....................................................................................... 
V – ingressar e transitar livremente: 
a) nas salas de sessões dos Tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte 

reservada aos Magistrados; 
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios da 

Justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia e estabelecimentos de internação 
coletiva; 

c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de 
inviolabilidade de domicílio. 

VI – examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos de processos findos ou em andamento, 
ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos; 

VII – ........................................................................................ 
VIII  – ...................................................................................... 
IX – ......................................................................................... 
X – .......................................................................................... 
XI – ......................................................................................... 
XII – não ser indiciado em inquérito policial, observando-se o disposto no parágrafo único 

deste artigo. 
Parágrafo Único – ................................................................. 

 
Art. 23 – O artigo 52 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 52 – Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida pela 

Procuradoria Geral de Justiça, valendo em todo território nacional como cédula de identidade e 
porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. 

 
Art. 24 – O artigo 53 e parágrafos passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 53 – O cônjuge do membro do Ministério Público, se servidor estadual, na hipótese de 

existência de vaga na Comarca de atuação daquele, terá direito de preferência para ocupá-la, 
observada a vinculação ao cargo e órgão de origem. 

§ 1º – Não havendo representação do órgão de origem nesse local, poderá ser colocado à 
disposição de qualquer outro serviço público estadual ou da Promotoria de Justiça. 

§ 2 º – O disposto neste artigo não se aplica ao cônjuge do membro do Ministério Público 
que seja, igualmente, membro do Ministério Público. 

 
Art. 25 – O artigo 55 passa a vigorar acrescido de parágrafo único: 

 
Art. 55 - .............................................................................. 
Parágrafo Único – O Edital consignará, obrigatoriamente, os requisitos exigidos para a 

inscrição e o número de vagas existentes. 
 

Art. 26 – Os parágrafos 1º e 2º do artigo 57 passam a constituir, respectivamente, o 
caput do dispositivo e o seu parágrafo único: 

 



Art. 57 – Dentro de 10 (dez) dias do encerramento das inscrições, a Comissão de Concurso 
divulgará a relação dos candidatos que tiverem seus pedidos deferidos. 

Parágrafo Único – Dessa divulgação correrá o prazo de 5 (cinco) dias para os pedidos de 
reconsideração, findo o qual será publicada a relação definitiva na imprensa oficial. 

 
Art. 27 – O artigo 65 passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º: 

 
Art. 65 - .............................................................................. 
§ 1º –  ....................................................................................... 
§ 2º –  ....................................................................................... 
§ 3º – ....................................................................................... 
§ 4º – Assegurar-se-ão ao candidato aprovado a nomeação e a escolha da promotoria 

quando de sua titulação, de acordo com a ordem de classificação do concurso. 
 

Art. 28 – Aos artigos 67, 71 e seus parágrafos, excluído o parágrafo 5º, 72 e seu 
parágrafo único e o parágrafo único do art. 75 dá-se nova redação, passando o parágrafo 1º do 
artigo 74 a constituir parágrafo único, com a supressão do seu parágrafo 2º: 

 
Art. 67 - Na mesma data da posse o Promotor de Justiça Substituto entrará no exercício do 

cargo, ficando à disposição do Procurador-Geral de Justiça, em estágio preliminar de orientação 
com duração de no mínimo 10 (dez) dias. 

§ 1º –  ....................................................................................... 
§ 2º –  ....................................................................................... 
 

SEÇÃO III 
Do Estágio Probatório e Vitaliciamento 

 
Art. 71 – O Corregedor-Geral, que acompanhará e avaliará o desempenho do Promotor de 

Justiça através de correições, sindicâncias e outros meios ao seu alcance, encaminhará 
mensalmente relatório circunstanciado ao Conselho Superior, propondo no relatório apresentado 
90 (noventa) dias antes do término do estágio probatório, o vitaliciamento, ou não, do Promotor 
na carreira. 

§ 1º – Se a conclusão do último relatório for contrária à confirmação, o Conselho Superior 
mandará intimar pessoalmente o interessado, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa e 
requerer a produção de provas. 

§ 2º – Decorrido o prazo, com a defesa ou sem ela, e produzidas as provas requeridas, o 
Conselho Superior, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze), decidirá pelo 
voto da maioria de seus membros . 

§ 3º – Da decisão do Conselho Superior caberá recurso para o Colégio de Procuradores, 
que decidirá pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 4º – Qualquer membro do Conselho Superior poderá impugnar o vitaliciamento do 
Promotor de Justiça, por escrito e motivadamente, aplicando-se, no que couber, os parágrafos 
anteriores. 

Art. 72 – Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional do Promotor de 
Justiça que tiver impugnado seu vitaliciamento no decurso do prazo do estágio probatório. 

Parágrafo Único – Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o impugnado 
receberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do 
exercício funcional, em caso de vitaliciamento. 

 
Art. 74 - .................................................................................... 
Parágrafo Único – A decisão do Conselho será comunicada ao Colégio de Procuradores 

pelo Procurador-Geral em correspondência reservada, quando o Promotor for julgado sem 
condições de permanecer na carreira. 

 
Art. 75 - .................................................................................... 



Parágrafo Único – O acesso do Promotor de Justiça Substituto à 1ª entrância dar-se-á, 
exclusivamente pelo critério de antigüidade e, em caso de empate, de classificação no concurso. 

 
Art. 29 – O artigo 77 e seu parágrafo 2º passam a vigorar com a seguinte redação, 

acrescido o parágrafo 3º: 
 
Art. 77 – As promoções na carreira do Ministério Público serão efetivadas de entrância 

para entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, observando-
se, alternadamente, os critérios da antigüidade e merecimento dos candidatos previamente 
inscritos, publicado o edital respectivo no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da ocorrência da vaga. 

§ 1º –  ....................................................................................... 
§ 2º –  O merecimento será aferido pela atuação do membro do Ministério Público na 

carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva e com base nos prontuários próprios e 
nos relatórios do Corregedor-Geral, levando-se em conta: 

I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – ......................................................................................... 
IV – .......................................................................................... 
V – ......................................................................................... 
VI – ......................................................................................... 
VII – ......................................................................................... 
§ 3º – O edital de que trata este artigo fixará o prazo de 10 (dez) dias para as inscrições. 
 

Art. 30 – O artigo 78 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido os incisos IV e 
parágrafo único: 

 
Art. 78 – A promoção por merecimento far-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça, 

mediante indicação do Conselho Superior em lista tríplice eleita com observância dos seguintes 
princípios: 

I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – ......................................................................................... 
IV – não sendo o caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do 

Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de 
empate, a antigüidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a 
competência ao Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo Único – Para cálculo da quinta parte de que trata o inciso I será considerada a 
fração. 

 
Art. 31 – O artigo 79 passa a vigorar acrescido do inciso III: 
 

Art. 79 – .............................................................................. 
I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – não estejam respondendo a sindicância, inquérito ou processo administrativo e não 

tenham sofrido imposição de pena disciplinar nos últimos 6 (seis) meses. 
 

Art. 32 – O artigo 80, acrescido dos incisos I, II e III, e seu parágrafo único passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 80 – Não poderá concorrer à promoção por merecimento: 
I – quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão, enquanto não reabilitado; 
II – o membro do Ministério Público afastado para exercer outro cargo eletivo ou a ele 

concorrer, até um dia após o regresso. 



III – o membro do Ministério Público afastado para exercer outro cargo público permitido 
por lei, até um dia após o regresso. 

Parágrafo Único – Considera-se reabilitado o membro do Ministério Público que, no curso 
de 1 (um) ano da aplicação da pena de censura, e no curso de 2 (dois) anos do cumprimento da 
pena de suspensão não tenha dado causa à aplicação de qualquer outra sanção disciplinar. 

 
Art. 33 – O parágrafo 1º do artigo 82 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 82 – .............................................................................. 
§ 1º – Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, terá preferência o concorrente 

de maior tempo na carreira, seguindo-se-1he o que obteve a melhor classificação no concurso de 
ingresso, o de maior tempo de serviço no Estado do Maranhão, o de maior tempo no serviço 
público e o mais idoso, sucessivamente. 

§ 2º – .................................................................................. 
 
Art. 34 – O artigo 83 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescidos dos parágrafos 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º: 
 

Art. 83 – O membro do Ministério Público poderá ter seu nome recusado a promoção por 
antigüidade pelo voto de 2/3 (dois terços) dos integrantes do Conselho Superior. 

§ 1º – O procedimento terá início mediante relatório circunstanciado do Corregedor-Geral 
do Ministério Público sobre a atuação do Promotor de Justiça nas Comarcas onde desenvolver 
sua atividade ao longo da carreira, sua assiduidade e pontualidade no cumprimento dos prazos 
processuais, sua conduta pública e particular, dentre outras. 

§ 2º – Cientificar-se-á o interessado sobre a proposta de recusa para, no prazo de 3 (três) 
dias, apresentar defesa. 

§ 3º – Na primeira reunião subseqüente o Conselho Superior decidirá sobre a recusa. 
§ 4º – Da ciência dessa decisão correrá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 

interposição de eventual recurso ao Colégio de Procuradores, que decidirá no prazo de 15 
(quinze) dias, observado o quorum de 2/3. 

§ 5º – A não interposição de recurso no prazo devido será tomado como desistência. 
§ 6º – Somente será provida a vaga após o julgamento do recurso.  
 
Art. 35 – O artigo 84 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 84 – Após a indicação do Conselho Superior, o Procurador-Geral de Justiça baixará 

os atos de promoção no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
 

Art. 36 – Os parágrafos 1º e 2º do artigo 85 passam a vigorar com a seguinte redação, 
acrescidos os incisos I, II ao parágrafo 2º: 

 
Art. 85 –  .............................................................................. 
§ 1º – A remoção voluntária dar-se-á pelos critérios de antigüidade e merecimento, 

observado, no que couber, o disposto na Seção precedente. 
§ 2º – A remoção voluntária por permuta será permitida entre membros do Ministério 

Público da mesma entrância ou categoria, observado: 
I – pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes, 
II – que a renovação da remoção por permuta só será permitida após o decurso de dois 

anos. 
§ 3º – .............................................................................. 
 

Art. 37 – Os artigos 86, 88 e 90 e o parágrafo único do artigo 91 passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

 



Art. 86 – Verificada a vaga por remoção ou promoção, o Conselho Superior do Ministério 
Público expedirá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, edital para preenchimento do cargo, 
salvo se ainda não instalado. 

 
Art. 88 – A remoção por permuta não confere direito a ajuda de custo. 
 
Art. 90 – A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério 

Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos legais. 
 
Art. 91 – .............................................................................  
 
Parágrafo Único – O membro do Ministério Público será aproveitado no órgão de 

execução que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância 
ou categoria, ou se for promovido. 

 
Art. 38 – O artigo 95 passa a vigorar acrescido dos parágrafos 3º e 4º: 

 
Art. 95 – .......................................................................... 
§ 1º –  ............................................................................. 
§ 2º –  ............................................................................. 
§ 3º – Para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão considerados os vencimentos 

do cargo imediatamente superior ao último exercido pelo aposentado; caso a aposentadoria se dê 
no último nível da carreira, os vencimentos deste serão acrescidos do percentual de vinte por 
cento. 

§ 4º – O membro do Ministério Público, ainda que aposentado, manterá seus direitos e 
prerrogativas, salvo os incompatíveis com sua condiçäo de inativo. 

§ 5º – Será aposentado o membro do Ministério Público que, após 24 (vinte e quatro) 
meses contínuos de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o exercício 
de suas funções, salvo quando laudo médico concluir, desde logo, pela incapacidade definitiva 
para o exercício de suas funções não tendo efeito interruptivo desse prazo qualquer período de 
exercício inferior a 30 (trinta) dias.  

 
Art. 39 – O artigo 99 passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º e 2º: 

 
Art. 99 – .......................................................................... 
§ 1º – Não sendo rejeitada liminarmente, por manifesta improcedência, da reclamação será 

dada ciência aos interessados para manifestarem-se no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
findo o que se procederá o julgamento. 

§ 2º – Se procedente a reclamação, o quadro respectivo será alterado e novamente 
publicado, vigindo a partir de então. 

 
Art. 40 – O artigo 100 passa a vigorar com a seguinte redação no parágrafo único e 

incisos III, X, XI e XII, acrescidos os incisos XV e alíneas XVI, XVII e XVIII: 
 
Art. 100 – .......................................................................... 
Parágrafo único – São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, 

exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de 
suas funções em razão de: 

I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – casamento, até 8 (oito) dias; 
IV – ........................................................................................ 
V  – ...................................................................................... 
VI – ........................................................................................ 
VII  – ...................................................................................... 
VIII – ........................................................................................ 



IX  – ...................................................................................... 
X – curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração 

máxima de 2 (dois) anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério 
Público; 

XI – disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento 
decorrente de punição; 

XII – período de trânsito; 
XIII – ........................................................................................ 
XIV  – ...................................................................................... 
XV – designação do Procurador-Geral de Justiça para: 
a) realização de atividade de relevância para a Instituição; 
b) direção da Escola Superior do Ministério Público. 
XVI – exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa de classe, 

na forma desta Lei; 
XVII – exercício de atividades em organismos estatais afetos à área de atuação do 

Ministério Público; 
XVIII – exercício de cargos de confiança na administração do Ministério Público e de seus 

órgãos auxiliares.  
 

Art. 41 – Os incisos IV e XII do artigo 103 e o inciso V e parágrafo único do artigo 104, 
suprimidas as respectivas alíneas, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 103 – .......................................................................... 
I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – ...................................................................................... 
IV – obedecer aos prazos processuais; 
V  – ...................................................................................... 
VI – ........................................................................................ 
VII  – ...................................................................................... 
VIII – ........................................................................................ 
IX  – ...................................................................................... 
X  – ...................................................................................... 
XI  – ...................................................................................... 
XII  – ...................................................................................... 
XIII – comparecer diariamente a seu local de trabalho, salvo nos casos em que tenha de 

proceder a diligências indispensáveis ao exercício de suas funções; 
XIV  – ...................................................................................... 
XV – ........................................................................................ 
XVI  – ...................................................................................... 
XVII  – ...................................................................................... 
 
Art. 104 – .......................................................................... 
I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – ...................................................................................... 
IV – ...................................................................................... 
V  – exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em 

lei. 
Parágrafo Único – Não constituem acumulação, para efeitos do inciso IV deste artigo, as 

atividades exercidas em organismos estatais afetos a área de atuação do Ministério Público, na 
Escola Superior do Ministério Público, em atividades de representação de classe e o exercício de 
cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. 
 
Art. 42 – O artigo 106 e parágrafo único passam a vigorar com a seguinte redação: 



 
Art. 106 – A remuneração dos membros do Ministério Público observará, como limite 

máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos membros 
do Poder Judiciário. 

Parágrafo Único – Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com 
diferença não excedente a 10% (dez por cento) de uma para outra entrância ou categoria, ou da 
entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, garantindo-se aos Procuradores 
de Justiça vencimentos idênticos aos do Procurador-Geral. 

 
Art. 43 – O artigo 107 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido parágrafo 

único: 
 
Art. 107 – Os vencimentos do Procurador-Geral, para efeito do disposto no parágrafo 1º do 

Art. 39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os vencimentos dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça. (suspenso por medida cautelar na ADIn 1756-1) 

 
Parágrafo Único – A título de gratificação de função, o Procurador-Geral de Justiça 

perceberá 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do cargo de Procurador de Justiça; o 
Procurador-Geral Adjunto e o Corregedor-Geral do Ministério Público 30% (trinta por cento) 
sendo tais percentuais integrados aos vencimentos após o término dos respectivos mandatos. 

 
Art. 44 – O artigo 108 e o inciso VI do artigo 117 passam a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
Art. 108 – Os níveis de vencimentos do Ministério Público serão atualizados por ato do 

Procurador-Geral de Justiça, nos mesmos índices concedidos pelo Poder Judiciário, com 
indispensável publicidade do ato. (suspenso por medida cautelar na ADIn 1756-1) 

 
Art. 117 – .......................................................................... 
I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – ...................................................................................... 
IV – ...................................................................................... 
V – ...................................................................................... 
VI – para casamento, até 8 (oito) dias. 
VII – ...................................................................................... 
VIII – ...................................................................................... 
IX  – ...................................................................................... 
 

Art. 45 – Os parágrafos 2º e 4º do artigo 122 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 122 – .......................................................................... 
§ 1º –  ............................................................................. 
§ 2º –  A licença especial não gozada nem contada em dobro para efeito de aposentadoria 

será convertida em remuneração correspondente ao período e paga ao membro do Ministério 
Público ao aposentar-se, ou aos seus dependentes, em caso de morte. 

§ 3º – ............................................................................. 
§ 4º – A licença de que trata este artigo poderá ter a metade convertida em pecúnia, 

restando-lhe o gozo oportuno da outra metade. 
 

Art. 46 – O artigo 126 passa a vigorar com a seguinte redação no inciso VIII, acrescido o 
inciso IX: 

 
Art. 126 – .......................................................................... 
I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 



III – ...................................................................................... 
IV – ...................................................................................... 
V – ...................................................................................... 
VI – ...................................................................................... 
VII – ...................................................................................... 
VIII – gratificação por prestação de serviço a Justiça Eleitoral, equivalente aquela devida 

ao Magistrado ante o qual oficiar; 
IX – gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas Comarcas em que 

não haja Junta de Conciliação e Julgamento. 
 

Art. 47 – Os artigos 127, 131, 133 e 134 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 127 – A ajuda de custo é devida ao membro do Ministério Público removido ou 

promovido, para atender as despesas de transporte e mudança para a nova sede de exercício, 
devidamente comprovadas, em valor não excedente a um mês de vencimentos do cargo de origem. 

 
Art. 131 – A gratificação adicional por tempo de serviço incidirá sobre os vencimentos à 

razão de 1% (um por cento) por ano de serviço. 
 
Art. 133 – O membro do Ministério Público que, cumulativamente às funções de seu cargo 

exercer substituição plena de titular ou titulares de outro cargo da carreira, terá direito a 
perceber 1/3 (um terço) do vencimento, e, se implicar em deslocamento para outra Comarca, a 
diárias não excedentes ao numero de 15(quinze). 

 
Art. 134 – No exercício das funções de Diretor de Promotorias, Diretor da Escola Superior 

do Ministério Público e Coordenador de Centro de Apoio Operacional, o membro do Ministério 
Público fará jus à gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da remuneração do seu 
cargo de origem. 

 
Art. 48 – O artigo 140 passa a vigorar acrescido de inciso, renumerados os demais: 
 

Art. 140 – .......................................................................... 
I – ........................................................................................ 
II  – ...................................................................................... 
III – ...................................................................................... 
IV – disponibilidade; 
V – demissão; 
VI – cassação de aposentadoria. 
 

Art. 49 – O parágrafo único do artigo 144, os artigos 168, 184, 185, 188 e seus 
parágrafos 1º e 2º, este acrescido de incisos, e parágrafo 3º passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 144 – .......................................................................... 
Parágrafo Único – A pena de demissão de membro do Ministério Público não vitalício 

decorrerá de decisão prolatada em procedimento próprio, assegurada ampla defesa. 
 
Art. 168 – Se arrolados como testemunhas o Chefe do Poder Executivo, Secretários de 

Estado, Magistrados, membros do Ministério Público, Senadores e Deputados, serão ouvidos em 
local, dia e hora previamente ajustados entre eles e a autoridade processante. 

 
Art. 184 – O rebaixamento e a elevação da Comarca não importam alteração funcional do 

titular da Promotoria de Justiça correspondente. 
 
Art. 185 – Em caso de extinção da Comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, 

será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra Promotoria de igual entrância ou 



obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em 
exercício estivesse. 

§1º – ........................................................................................ 
§ 2º – ...................................................................................... 
 
Art. 188 – A pensão por morte, devida aos dependentes do membro do Ministério Público, 

será igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos em atividade ou inatividade e 
será reajustada na mesma data e proporção daqueles. 

§ 1º – A pensão obrigatória não impedirá a percepção dos benefícios decorrentes de 
contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência. 

§ 2º – Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como dependente: 
I – o cônjuge supérstite ou o companheiro ou companheira com mais de 05 (cinco) anos de 

convivência comprovada em Juízo; 
II – os filhos; 
III – os dependentes definidos judicialmente como tal. 
§ 3º – Cessa o pagamento da pensão para o cônjuge supérstite, o companheiro ou a 

companheira, quando contrair núpcias, e, para os filhos e demais dependentes, quando atingirem 
vinte e um anos, salvo em relação ao inválido ou incapaz e ao que estiver cursando 
estabelecimento de ensino superior, até vinte e cinco anos de idade. 

 
 

Art. 50 – O artigo 192 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 192 – O numero de cargos do Ministério Público é o constante do quadro anexo. 
 

Art. 51 – O artigo 193 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 193 – Ficam mantidos os atuais cargos comissionados dos órgãos da administração 
superior do Ministério Público. 

 
Art. 52 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Governador a faça 
publicar, imprimir e correr. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE JUNHO DE 

1994, 173º DA INDEPENDÊNCIA E 106º DA REPÚBLICA. 
 

JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Governador do Estado do Maranhão 

 
CÉLIO LOBÃO FERREIRA 

Secretário de Estado da Casa Civil do Governador 
 

CLÓVIS DE JESUS SAVALLA CORRÊA CARVALHO 
Secretário de Estado de Planejamento, Coordenação, Ciência e Tecnologia 

 
OSVALDO DOS SANTOS JACINTHO 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
LUCIANO FERNANDES MOREIRA 

Secretário de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência 



 
RAIMUNDO NONATO CORRÊA DE ARAÚJO NETO 

Secretário de Estado da Justiça 
 

Anexo 
 

 
CARGO 
 

 
QT. 

Procurador-Geral de Justiça 01 
Procurador-Geral Adjunto 01 
Corregedor-Geral do Ministério Público 01 
Procurador de Justiça 31 
Promotor de 4ª Entrância 50 
Promotor de 3ª Entrância 46 
Promotor de 2ª Entrância 28 
Promotor de 1ª Entrância 65 
Promotor Substituto 25 

 
 

 
 
 
 


