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RESOLUÇÃO Nº 05/2004-CPMP/MA

DISPÕE SOBRE AS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDEM TRI-
BUTÁRIA E ECONÔMICA DE SÃO
LUÍS, DEFINE A FUNÇÃO DE COOR-
DENAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS
AÇOES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NESSA ÁREA EM TODO O ESTADO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no artigo
23, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 13/91,

R E S O L V E:

Art. 1º  Aos Promotores de Justiça das 9ª e 17ª Promotorias de Justi-
ça Especializadas de São Luís, previstas na Resolução nº 01/04, do Colégio de
Procuradores, incumbe o exercício das atribuições próprias de defesa da or-
dem tributária e econômica, tanto na esfera cível como na criminal, sobre os
fatos ocorridos na circunscrição territorial do Município de São Luís, além de,
a um deles, por rodízio, a coordenação das ações administrativas de âmbito
estadual, na forma disposta nesta Resolução.

Parágrafo Único. Os titulares das 9ª e 17ª Promotorias de Justiça
Especializadas serão identificados, respectivamente, como 1º Promotor de
Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica e 2º Promotor de Justiça
de Defesa da Ordem Tributária e Econômica.

Art. 2º  As representações, notícias-crime, inquéritos policiais e de-
mais peças de informação produzidos em razão de ilícito contra a ordem tribu-
tária e econômica encaminhados ao Ministério Público, quando sujeitos ao
exercício da atribuição de órgão ministerial de São Luís, serão registrados em
livro próprio e distribuídos a cada uma das Promotorias de Justiça de acordo
com a numeração do respectivo registro, cabendo à 9ª Promotoria de Justiça
Especializada os de número par e à 17ª Promotoria de Justiça Especializada os
de número ímpar.

§ 1º  O registro de que trata este artigo e a execução das demais
tarefas de apoio administrativo comum aos dois órgãos de execução ficarão a
cargo de uma secretaria, a ser instalada pela Procuradoria Geral de Justiça.

§ 2º  A ação judicial intentada com base em procedimento  adminis-
trativo do Ministério Público  vincula o Promotor de Justiça que  o instaurou,
independentemente  da numeração  do respectivo processo.

Art. 3º  A coordenação das ações administrativas de âmbito estadual
decorrentes de leis, convênios e ajustes do Ministério Público com outros ór-
gãos e Poderes, abrangidas na área de que trata esta Resolução, caberá
alternadamente a cada um dos Promotores de Justiça  de Defesa da Ordem
Tributária e Econômica de São Luís, que a exercerá pelo período de um ano,
compreendido entre 1º de julho e 30 de junho do ano seguinte.

Parágrafo Único. No exercício da coordenação de que trata este ar-
tigo, ao Promotor de Justiça incumbe:

I – fazer o controle e o acompanhamento administrativo das ações judi-
ciais instauradas no Estado do Maranhão, no âmbito do objeto desta Resolução;

II – manter cadastro atualizado das ações judiciais promovi-
das em todo o Estado do Maranhão em defesa da ordem tributária e
econômica;

III – manter banco de dados com jurisprudência, artigos doutrinários
e modelos de petições para o apoio à Administração Superior do Ministério
Público e aos órgãos de execução;

IV – encaminhar às Promotorias de Justiça, às quais couber o conhe-
cimento, as peças de informação que noticiarem ilícito contra a ordem tributá-
ria e econômica, podendo se deslocar até as respectivas comarcas, quando
solicitado e autorizado pelo Procurador Geral de Justiça, para prestar o apoio
necessário ao órgão de execução local, inclusive assinando conjuntamente as
peças processuais,  na forma do art. 24 da Lei Complementar nº 13/91.

V – sugerir aos órgãos da Administração Superior do Ministério Pú-
blico a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos trabalhos no
âmbito de sua área de atuação;

VI - subsidiar o Procurador Geral de Justiça na definição de políticas e
programas específicos voltados para a defesa da ordem tributária e econômica;

VII - propor ao Procurador Geral de Justiça a celebração de convêni-
os e zelar pelo cumprimento das obrigações deles decorrentes, sempre no âm-
bito de suas atribuições;

VIII - representar o Ministério Público junto a órgãos estatais e enti-
dades ligados à defesa da ordem tributária e econômica,  bem como em even-
tos de temática dessa área que demandem ou contemplem a participação da
instituição ministerial;

IX - promover a articulação do Ministério Público com órgãos e enti-
dades públicos e privados, objetivando a integração de esforços e, quando
necessário, o desenvolvimento de ações conjuntas ou simultâneas.

Art. 4º Os Promotores de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Eco-
nômica de São Luís, nos casos de impedimento ou ausência eventual, bem como
nos de simultaneidade de audiências em um mesmo horário a cargo do mesmo
Promotor de Justiça, devidamente levada ao conhecimento do seu par, substituir-
se-ão reciprocamente entre si, independentemente de portaria de designação.

Parágrafo Único. Nas ausências decorrentes de afastamento por pe-
ríodo superior a quinze dias, a substituição dar-se-á de acordo com as normas
gerais de substituição definidas pela Administração Superior.

Art. 5º As ações judiciais existentes na comarca de São Luís em de-
fesa da ordem tributária e econômica, ajuizadas até a data da instalação da 17ª
Promotoria de Justiça Especializada, serão redistribuídas entre as duas Pro-
motorias de Justiça com atribuição, de acordo com a numeração dos respecti-
vos processos, obedecida a regra do artigo 2º.

Art. 6º  Para o fim do disposto no artigo 3º, I e II, os Promotores de
Justiça com atribuição de defesa da ordem tributária e econômica em todo o
Estado do Maranhão comunicarão ao Promotor de Justiça com função de co-
ordenador na sua congênere em São Luís as ações judiciais promovidas em
suas respectivas comarcas, enviando cópias das petições iniciais em um prazo
de trinta dias do ajuizamento.

Art. 7º A Procuradoria Geral de Justiça proverá a Promotoria de Jus-
tiça de que trata esta Resolução dos meios humanos e materiais necessários ao
desempenho de suas atividades.

Art. 8º  O exercício da função disciplinada no artigo 3º será iniciada
pelo 1º Promotor de Justiça de Defesa da Ordem Tributária e Econômica.

Art. 9º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se o Provimento nº 08/94-PGJ, o Provimento nº
004/97-PGJ, o Provimento nº 02/98-PGJ e o Provimento nº 02/99-CPMP/MA,
na parte em que se referem às Promotorias de Justiça cujas atribuições são
definidas por esta Resolução.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

São Luís-MA, 11 de junho de 2004.
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