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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 
 

 

Colégio de Procuradores 

 

RESOLUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 80/2019 – CPMP/MA  

 

Estabelece critérios para a atuação prioritária dos Promotores de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio 

Público nos casos de maior relevância e com maior potencial de obtenção de retorno para o erário e para a sociedade, bem como a 

não atuação justificada em matérias de menor relevância.  

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais, e  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127, “caput”, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;  

CONSIDERANDO que a apuração de lesões ou ameaças de lesão aos direitos e interesses cuja defesa cabe ao Ministério Público 

se dá por meio de procedimentos investigatórios de natureza cível e criminal;  

CONSIDERANDO que o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal determina que essa atuação investigatória deverá ser concluída 

dentro de prazo razoável, criando-se mecanismos que garantam a celeridade da sua tramitação;  
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CONSIDERANDO que a Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelece que o inquérito civil se 

orienta pelos princípios que regem a Administração Pública;  

CONSIDERANDO que, dentre os princípios regentes da Administração Pública previstos no art. 37, “caput”, da Constituição 

Federal, encontra-se o da eficiência;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 181/17, do Conselho Nacional do Ministério Público, enuncia que a efetividade constitui 

um dos paradigmas norteadores das investigações realizadas através de procedimento investigatório criminal;  

CONSIDERANDO que o art. 7º da Recomendação nº 42 do Conselho Nacional do Ministério Público orienta os diversos ramos 

do Ministério Público a estabelecerem critérios objetivos e transparentes que permitam a priorização de atuação em casos de maior 

relevância e com maior potencial de obtenção de retorno para o erário e para a sociedade, bem como a não atuação justificada em 

matérias de menor relevância; 

CONSIDERANDO a decisão do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça em sessão ordinária realizada no dia 29 de agosto de 

2019, conforme os autos do Processo Administrativo nº 8866/2018,  

RESOLVE:  

Art. 1º Ao receber notícia de fato referente a lesão ou ameaça de lesão a direito individual indisponível, cabe ao órgão de execução 

verificar se a situação relatada pode ser indicativa de ofensa mais ampla, caso em que deverá dar preferência ao tratamento da 

questão sob o prisma coletivo.  

§ 1º As notícias de fato que digam respeito a lesão ou ameaça de lesão idêntica ou similar a direito individual indisponível poderão 

ser agrupadas num único procedimento investigatório, restringindo-se a investigação ao propósito de averiguar a efetiva ocorrência 

do ilícito sob o prisma coletivo, bem como à adoção das providências dessa mesma natureza a cargo do Ministério Público.  

§ 2º Os autores das notícias de fato deverão ser comunicados que a apuração do Ministério Público será efetuada com vista a 

detectar eventual lesão ou ameaça de lesão sob o prisma coletivo, sem embargo da possibilidade dos interessados buscarem 

individualmente, por outros meios, a tutela de seus direitos, sob o aspecto individual.  

§ 3º Quando o fato referido guardar relação, sob o aspecto individual, com as atribuições da Defensoria Pública, essa instituição 

deverá ser comunicada, para que adote as providências que entender cabíveis.  

Art. 2º Deverão tramitar com prioridade os procedimentos investigatórios em que se verifique ao menos uma das seguintes 

possibilidades:  

I – lesão ou ameaça de lesão coletiva a direitos fundamentais considerados prioritários pela Constituição Federal;  

II – lesão ou ameaça de lesão coletiva que cause grande repercussão social;  

III – enriquecimento ilícito ou dano ao erário em valor superior a R$ 20.000,00(vinte mil reais);  

§ 1º A avaliação da repercussão social levará em consideração pelo menos um dos seguintes aspectos:  

I – tratar-se de atividade ilícita praticada de forma organizada;  

II – contar com a possível participação de agentes públicos ocupantes de cargos de relevo dentro da administração pública local, 

estadual ou federal;  

III – existir risco de reiteração sistemática de conduta que possa caracterizar violação coletiva a direito fundamental;  

IV – existir a possibilidade de que a conduta afete a população de mais de um Município e possa caracterizar violação coletiva a 

direito fundamental.  

§ 2º Os procedimentos investigatórios referidos nos incisos do “caput” desse artigo terão prioridade sobre todos os demais 

procedimentos em trâmite na Promotoria de Justiça, sejam ou não de natureza investigatória, bem como sobre qualquer outra 

atividade extrajudicial, ressalvada a necessidade de adoção de medidas em caráter de urgência, para evitar lesão atual ou iminente. 

Art. 3º Na organização do acervo de notícias de fato e procedimentos investigatórios que tramitam na Promotoria de Justiça, deverá 

o órgão de execução:  

I – estabelecer separação entre aqueles que são prioritários e os demais;  

II – quando possível dentre aqueles considerados prioritários, ordená-los por grau de relevância social e de potencial de retorno ao 

erário;  

§ 1º Os procedimentos investigatórios considerados prioritários deverão ser apreciados dentro do prazo de trinta dias após a 

conclusão ao Promotor de Justiça. 

§ 2º O órgão de execução não poderá promover o impulso de procedimento investigatório que não tenha sido categorizado como 

prioritário enquanto existir notícia de fato ou procedimento investigatório prioritário pendente de apreciação, salvo quando 

necessário para o cumprimento de prazos previstos normativamente e que estejam próximos do término, e desde que não exista 

procedimento prioritário em situação similar.  

Art. 4º Em todos os feitos sob sua responsabilidade, o órgão de execução poderá avaliar se há justa causa para a apuração, levando 

em conta:  

I – a dimensão preponderantemente individual ou coletiva do direito;  

II – o tempo transcorrido desde a data da infração e sua relevância na diminuição da eficácia social de qualquer medida que possa 

ser adotada pelo Ministério Público;  

III – a existência de possíveis diligências a realizar que possam trazer informações úteis para a elucidação da investigação;  

IV – os recursos humanos e materiais que tem à sua disposição, dentro e fora da instituição, para conduzir a investigação de 

maneira eficaz e dentro de tempo razoável;  
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V – a relação de custo-benefício entre o esforço investigatório a ser desenvolvido e o grau de afetação do bem jurídico a ser 

protegido por meio dessa atividade.  

§ 1º Constatada a ausência de justa causa, poderá ser indeferida a notícia de fato ou arquivado o procedimento investigatório, 

garantida aos interessados a possibilidade de recurso, nos termos normativamente previstos.  

§ 2º Caso identifique a presença de justa causa, o órgão de execução deverá selecionar os instrumentos de atuação de maneira 

proporcional à magnitude da lesão ou ameaça de lesão, de forma a:  

I – resguardar a possibilidade de judicialização preferencialmente para as situações de maior relevância social e probabilidade de 

retorno ao erário, sem embargo da prioridade às formas consensuais de resolução do conflito;  

II – nos casos de menor relevância social ou nos quais o prejuízo ao erário seja inferior a R$ 5.000,00, e não existindo outra razão 

de interesse público que determine providência mais rigorosa, conferir prioridade à reparação do dano e à adequação da conduta 

futura do infrator por meio da expedição de recomendação ou da celebração de compromisso de ajustamento de conduta.  

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno, no 

Diário Eletrônico do Ministério Público e no Diário da Justiça do Estado.  

São Luís, 29 de agosto de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

 

Diretoria Geral 

 

EXTRATOS 

 

EXTRATO DE 4° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 016/2017. 

 

PROCESSO N° 4712/2019: OBJETO: acréscimo de valor no montante global de R$ 131.183,52 (cento e trinta e um mil, cento e 

oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) que corresponde a 23,72% (vinte e três vírgula setenta e dois por cento) do valor do 

Contrato originário, em razão do incremento de 04 (quatro) postos de trabalho de recepcionistas, com vigência a partir da 

assinatura, conforme as justificativas e autorização constantes no Processo Administrativo nº 4712/2019. Nota de Empenho nº 

2019NE003006, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Plano Interno: CAMPE, .BASE LEGAL: alínea “b” do inciso I e § 1º do Artigo 

65 da Lei 8.666/93 e na Cláusula Vigésima do Contrato nº 016/2017 e vincula-se aos autos do processo administrativo nº 

4712/2019. CONTRATANTE: Procuradoria-Geral de Justiça. CONTRATADA: R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-

EPP. 

São Luís, 04 de setembro de 2019. 

 

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES 

Diretor-Geral da PGJ 

 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 

 

PROCESSO N°:22287/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019-SRP-CPL/PGJ/MA. OBJETO: Constituição de registro de 

preços para a aquisição eventual de material de consumo e limpeza, item 4.   

GRUPO IV 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QTD 

PREÇO 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

 

04 

Açúcar refinado, em embalagem plástica 

transparente contendo 1.000g do produto, com 

prazo de validade de 18 (dezoito) meses 

claramente expresso na embalagem do produto. 

Não vale prazo de validade de safra e, sim, o do 

produto, a contar a data de sua fabricação. União, 

Branca de Neve, equivalente ou de melhor 

qualidade. Deverão apresentar amostra (exclusivo 

ME/EPP). 

PCT 10.000 2,29 22.900,00 


