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Resolução nº 02/2004 - CPMP

Regulamenta a instauração e tramitação de procedimentos adminis-
trativos investigatórios no âmbito do Ministério Público e dá outras
providências.

O Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer diretrizes míni-

mas para maior homogeneidade na forma dos instrumentos legais de investi-
gação pelos órgãos de execução do Ministério Público,

R E S O L V E:
Art. 1º Fica aprovado, como diretriz mínima para instauração e

tramitação de procedimentos administrativos investigatórios no âmbito do
Ministério Público, o anexo seguinte.

Art. 2º - Revogam-se as  disposições em contrário.
São Luís,  26  de abril  de 2004.

RAIMUNDO  NONATO DE CARVALHO FILHO
Procurador-Geral de Justiça

ANEXO ÚNICO

CAPÍTULO I
DOS PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SEÇÃO I
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS TÍPICOS

Art.1º - No exercício de suas atribuições, o Ministério Público poderá
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos.

Art.2º - A instauração do inquérito civil dar-se-á de ofício, em face de
representação, ou por designação do Procurador-Geral de Justiça ou do Con-
selho Superior do Ministério Público.

§1º - A designação do Procurador-Geral de Justiça restringir-se-á às
hipóteses de delegação de sua atribuição originária ou de solução de conflito
de atribuições;

§2º - A designação do Conselho Superior do Ministério Público so-
mente caberá na hipótese de não confirmar a promoção de arquivamento ou
de prover recurso.

Art.3º - Qualquer pessoa do povo poderá representar ao Ministério
Público na defesa de interesses e direitos transindividuais, verbalmente ou por
escrito.

Parágrafo único – A representação verbal será reduzida a termo.

Art.4o – A representação será registrada em livro próprio, autuada e
encaminhada ao órgão de execução com atribuições para conhecê-la.

§1º - Ao receber a representação, no prazo de trinta dias, o membro
do Ministério Público poderá convertê-la em inquérito civil ou outro procedi-
mento administrativo, promover a investigação nos próprios autos ou indefe-
ri-la de plano, quando manifestamente infundada.

§2º - Na hipótese de indeferimento, o membro do Ministério Público
cientificará o interessado, remetendo-lhe cópia de sua promoção.

§3º - Do indeferimento caberá recurso ao Conselho Superior do Mi-
nistério Público, no prazo de dez dias da ciência do interessado, que poderá
juntar documentos.

§4 - O recurso será protocolado perante o autor do indeferimento, que
o remeterá em dez dias, podendo, nesse prazo, reconsiderar sua decisão.

Art.5 º - A representação escrita deverá conter, no mínimo, os seguin-
tes requisitos:

I – Nome e qualificação do representante e do representado, quando
couber;

II – Narração circunstanciada dos fatos e indícios de sua veracidade.
Art.6º - Equiparam-se à representação, e em seu livro serão registradas,

todas e quaisquer peças de informação remetidas por órgãos públicos, dispen-
sadas em tais casos as formalidades do artigo anterior.

Art.7º - Para fazer levantamento de informações em qualquer assunto
de interesse transindividual, ou proceder a ações de cunho preventivo, o Mi-
nistério Público poderá instaurar procedimento administrativo denominado
protocolado geral.

Parágrafo único – As informações coletadas poderão subsidiar pro-
gramas e projetos institucionais, bem como recomendações, ações civis ou a
instauração de inquéritos.

SEÇÃO II
DAS REGRAS COMUNS DE TRAMITAÇÃO

Art.8º - O procedimento administrativo será instaurado por portaria,
numerado em ordem crescente, renovada a cada ano, registrado em livro pró-
prio e autuado.

Art.9.º – A portaria de instauração conterá:
I – Nome do órgão que instaura o procedimento com menção ao res-

pectivo fundamento legal de sua atribuição;
II – Descrição dos fatos e fundamentos de direito que legitimam a

instauração;
III – Indicação do objeto de investigação;
IV – A nomeação de secretário, mediante termo de compromisso,

quando couber;
V – Determinação das diligências formais e investigatórias iniciais;
VI – A determinação de afixação da portaria no local de costume, bem

como a de remessa de cópia ao Procurador-Geral de Justiça para fins de conhe-
cimento e eventual publicação, devendo ser expressa esta última solicitação.

Art.10 - A publicação da portaria no Diário Oficial do Estado, não é
condição de validade para as demais determinações nela constantes, inclusive
contagem de prazos.

Art.11 – Toda diligência será documentada mediante auto circuns-
tanciado.

§1º - A juntada de qualquer documento aos autos deverá ser precedi-
da do respectivo termo;

§2º - As folhas do procedimento administrativo serão numeradas e
rubricadas pelo secretário.

Art.12 – A notificação para comparecimento deverá ser feita com
antecedência mínima de 24 horas.

§1º - O não-comparecimento injustificado será certificado nos autos
para instruir eventual condução coercitiva;

§2º - A notificação só tornará obrigatório o comparecimento quando
entregue pessoalmente ao destinatário.

Art.13 – A requisição consignará o prazo para resposta, bem como as
sanções legais para seu descumprimento.

Art.14 – No curso da investigação, o órgão do Ministério Público po-
derá realizar inspeção e vistoria, inclusive acompanhado por técnico habilitado.

§1º - Da inspeção ou vistoria será lavrado auto circunstanciado, subs-
crito pelo membro do Ministério Público, pelos técnicos presentes, assim como
por outras pessoas que tenham acompanhado o ato.

§2º - O Ministério Público poderá requisitar técnicos e serviços auxi-
liares aos órgãos públicos.

Art.15 – O órgão de execução remeterá ao Conselho Superior do Mi-
nistério Público, no final dos meses de junho e dezembro, a relação dos proce-
dimentos em tramitação, informando motivadamente suas respectivas fases.

Art.16 – Quando não for caso de arquivamento, a conclusão será por
termo nos autos.

Parágrafo único – O secretário certificará nos autos quais as requisi-
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ções descumpridas, ou que tiveram seu cumprimento retardado, a fim de asse-
gurar eventual responsabilização civil e criminal.

Art.17 – O arquivamento ocorrerá se inexistir justa causa para a
propositura de ação civil; adimplido o compromisso de ajustamento de condu-
ta; ou atendida a recomendação.

Parágrafo único – Em qualquer hipótese o arquivamento será promo-
vido perante o Conselho Superior, no prazo legal.

Art.18 - Deixando de homologar a promoção de arquivamento, o
Conselho Superior designará, desde logo, outro órgão de execução para pro-
por a ação cabível ou prosseguir nas investigações, indicando, neste caso, di-
ligências a serem cumpridas.

Art.19 – Surgindo prova ou fato novo, os autos poderão ser
desarquivados por ato fundamentado do autor do procedimento, comunican-
do-se ao Conselho Superior.

CAPÍTULO II
DOS OUTROS INSTITUTOS

DA RECOMENDAÇÃO, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DO
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.

Art. 20 – O Ministério Público poderá expedir recomendações para
melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública, fixando
prazo para o seu atendimento.

Parágrafo único – O atendimento de recomendação expedida nos au-
tos de procedimento investigatório importará no arquivamento deste, quanto
ao objeto da recomendação.

Art.21 – O Ministério Público promoverá audiência pública para tra-
tar qualquer assunto de interesse da sociedade.

§1º - A audiência será convocada por edital, publicado na imprensa
oficial, onde houver, e afixado no local de costume, com ampla publicidade.

§2º - O comparecimento à audiência e todos os fatos ocorridos serão

registrados em livros de presença e de ata, que ficarão à disposição da população.
Art. 22 – O membro do Ministério Público poderá celebrar compro-

misso de ajustamento de conduta às exigências legais, com eficácia de título
executivo extrajudical, inclusive nos autos de procedimento administrativo
investigatório.

Parágrafo único – O compromisso será celebrado mediante termo,
com os seguintes requisitos:

I – qualificação do compromitente e compromissado;
II – objeto do compromisso;
III – condições de cumprimento;
IV – prazo;
V- cominações legais;
VI – assinatura e qualificação de testemunhas; e,
VII – publicação no Diário Oficial, como garantia de publicidade e

eficácia, sem prejuízo do início da contagem dos prazos desde sua assinatura
e da afixação no local de costume, a não ser que o contrário conste do acordo.

Art. 23 – Quando celebrado em autos de procedimento administrati-
vo, o compromisso de ajustamento de conduta somente acarretará o arquiva-
mento daquele, após seu efetivo cumprimento.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 – No prazo de seis meses, a contar da publicação desta, as
representações e os procedimentos administrativos deverão ser adequados a
este regulamento.

Art. 25 – Ficam aprovados como sugestões os modelos em anexo a
este Regulamento.

Art. 26 – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís,  26  de abril  de 2004
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO
Procurador-Geral de Justiça
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