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Art. 11 - A pedido da pessoa interessada será fornecida comprovação escrita
de comparecimento.

Art. 12 - O Procedimento Investigatório Criminal deverá ser concluído no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, se necessário, mediante moti-
vação, com comunicação ao Procurador-Geral de Justiça.

Capítulo IV
DA PUBLICIDADE

Art. 13 - Os atos e peças do Procedimento Investigatório Criminal são públi-
cos, nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por
razões de interesse público.

Parágrafo único - A publicidade consistirá:

I – na expedição de certidão, mediante requerimento da parte diretamente inte-
ressada, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos públicos;

II –  na concessão de vistas dos autos, nos termos do inciso I deste artigo;

III – na extração de cópias, nos termos do inciso I deste artigo;

IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente
do Procedimento Investigatório Criminal, observados o princípio da não cul-
pabilidade e as hipóteses legais de sigilo;

Art. 14 - O sigilo das investigações poderá ser decretado pelo presidente do
Procedimento Investigatório Criminal, por decisão fundamentada, quando a
elucidação do fato exigir, observadas as garantias legais do investigado e de
seu advogado.

Parágrafo único -  O  sigilo em relação ao investigado ou seu advogado
deverá ser decretado judicialmente.

Capítulo VI
DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO

Art. 15 - A conclusão do Procedimento Investigatório Criminal será
comunicada ao Procurador-Geral de Justiça e, se for o caso, a denúncia será
oferecida no prazo legal contado desta data.

Art. 16 - Se o Presidente do Procedimento Investigatório Criminal se conven-
cer da inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública,
deverá promover o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fa-
zendo-o fundamentadamente.

Parágrafo único - A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo
competente na forma do art. 28, do Código de Processo Penal.

Art. 17 - Se houver notícia de outras provas relevantes, poderá o membro do
Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 18 - Ressalvadas as substituições decorrentes de faltas e impedimentos
legais, caberá ao membro do Ministério Público que detenha a respectiva atri-
buição:

I - receber, após protocolo e distribuição, as representações, notícia-crime e
peças informativas;

II - instaurar e presidir o Procedimento Investigatório Criminal.

§1º - O conflito de atribuições será dirimido pelo Procurador-Geral, nos ter-
mos da Lei Orgânica respectiva.

§2º - É admitida a atuação simultânea no mesmo Procedimento Investigatório:

I – de mais de um membro do Ministério Público;

II – entre membros do Ministério Público da União e dos Estados;

§3º - Incumbe ao Procurador-Geral:

I – instaurar e presidir o Procedimento Administrativo Investigatório, pessoal-
mente ou mediante delegação, quando a autoridade noticiada ou investigada
gozar de prerrogativa de foro em razão da função, conforme disciplinado na
Constituição da República e nas Constituições Estaduais;
II – expedir e encaminhar as requisições e notificações, quando tiverem como
destinatários:
a) Chefe do Poder Executivo da União ou dos Estados;
b) Ministros de Estado ou Secretários Estaduais;
c) membros do Congresso Nacional ou das Assembléias Legislativas;
d) membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados;
e) membros do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores, ou
ainda dos órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição;
f) membros do Ministério Público no último grau da carreira ou que atuem
perante o Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição;

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19 - Na instrução do Procedimento Investigatório Criminal aplicam-se,
no que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especi-
al pertinente, asseguradas as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94.

Art. 20 - A qualquer momento da investigação, diante de abuso ou omis-
são do membro do Ministério Público, apurado em procedimento próprio,
mediante decisão fundamentada e aprovada previamente pelo Conselho
Superior do Ministério Público, o poderá o Procurador-Geral de Justiça
designar outro membro do Ministério Público para o Procedimento
Investigatório Criminal.

Art. 21 - Cada Promotoria de Justiça ou Procuradoria da Justiça manterá con-
trole atualizado do andamento de seus Procedimentos Investigatórios Crimi-
nais, remetendo, anualmente, ao Centro de Apoio Operacional Criminal, para
fins estatísticos e de conhecimento.

Art. 22 - Os membros do Ministério Público deverão promover, no prazo de
06 (seis) meses, se for o caso, a conversão, em Procedimento Investigatório
Criminal, das peças informativas em trâmite.

Art. 23 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.

São Luís (MA), 15 de setembro de 2004.

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO nº 010/2004 – CPMP-MA

Cuida das atribuições de Promotorias de Justi-
ça criadas pelas Leis Complementares 71/2004
e  77/2004, altera dispositivos de  outros atos
administrativos sobre a divisão de atribuições,
revoga normas de mesma hierarquia jurídica e
dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça,
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CONSIDERANDO os termos da Constituição Federal, da Carta Estadual e da
Lei Orgânica  do Ministério Público Estadual, em especial o art. 23, § § 2.º e
3º da Lei Complementar n.º 13/91;

CONSIDERANDO a criação de Promotorias de Justiça pelo art. 1.º, incisos II
e III da Lei Complementar n.º 71, de 07 de janeiro de 2004 nas comarcas de
Timon e Imperatriz;

CONSIDERANDO a criação de Promotorias de Justiça pelos arts. 4.º e 5.º da
Lei Complementar n.º 77, de 14 de julho de 2004, na comarcas de Açailândia
e da Capital;

CONSIDERANDO a alteração da denominação dos Juizados Especiais das
Relações  de Consumo e de Execuções Cíveis  em Juizados Especiais Cíveis  e
das Relações de  Consumo pela Resolução n.º 10/2004, do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, em decorrência da Lei Complementar n.º 75, de 7 de
maio de 2004, com repercussão na redação dos parágrafos  6.º e 8.º do  art. 2.º
da Resolução n.º 01/04 – CPMP-MA;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das atribuições des-
sas novas Promotorias de Justiça e da adequação da Resolução n.º 01/
04 – CPMP-MA aos termos da Lei Complementar n.º 75, de 7 de maio
de 2004;

RESOLVE:

Art. 1.º - As Promotorias criadas pelas Leis Complementares n.º 71, de 07 de
janeiro de 2004 e 77, de 14 de julho de 2004, ficam assim denominadas:

a) 5.ª Promotoria Criminal, na comarca de Imperatriz;
b) 4.ª Promotoria de Justiça, na comarca de Timon;
c) 3ª Promotoria de Justiça, na comarca de Açailândia; e
d) 21ª e 22ª Promotorias de Justiça Especializadas, na comarca da Capital.

§ 1.º - São da atribuição da 5.ª Promotoria Criminal, na comarca de Impera-
triz, os crimes contra a ordem tributária e econômica e os delitos de competên-
cia do Tribunal do Júri.

§ 2.º - É atribuição da Promotoria de Justiça que funciona junto ao Juizado
Especial Cível, na comarca de Imperatriz, atuar nos feitos da Vara da Fazenda
Pública, na forma do art. 83 do Código de Processo Civil.

§ 3.º - São da atribuição da 4.ª Promotoria de Justiça, na comarca de Timon, os
crimes contra a ordem tributária e econômica e a defesa da probidade admi-
nistrativa e do patrimônio público.

§ 4º - As atribuições das Promotorias de Justiça de Açailândia são as previstas
pelo art. 3.º , § 2º do Provimento n.º 001/1997.

Art. 2.º - As Promotorias Comunitárias Itinerantes compreendem a 21ª e 22ª
Promotorias de Justiça Especializadas da Comarca da Capital, cumprindo o
preceito constitucional de assegurar a defesa da ordem jurídica, dos interesses
da sociedade e dos cidadãos e atendendo as políticas institucionais traçadas
no Planejamento Estratégico do Ministério Público Estadual, têm como prin-
cipais objetivos:

l- realizar audiências públicas, visando diagnosticar lesões a interesses difusos,
coletivos e individuais indisponíveis;
ll- esclarecer a população sobre os seus direitos e deveres, na manutenção da
ordem jurídica;
lll- descentralizar a prestação de serviços, indo ao encontro do cidadão;
lV- trabalhar, preventivamente, evitando litígios desnecessários e possível prá-
tica de delitos;
V- fiscalizar a execução dos programas governamentais e não governamentais
de apoio à comunidade;
Vl- elaborar documento público, contendo informações sobre a realidade da
comunidade atendida, com o fim de encaminhá-lo as autoridades competentes

para a solução das questões detectadas; e,
VII – expedir recomendações, firmar termos de ajustamento de conduta, refe-
rendar acordos e adotar outras medidas  extrajudiciais cabíveis.

§ 1º - As Promotorias Comunitárias Itinerantes estão legitimadas, excepcio-
nalmente, para promoverem a execução judicial das obrigações decorrentes
do descumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta por elas acorda-
dos, incumbindo aos Promotores de Justiça em exercício perante as Varas com-
petentes o acompanhamento das respectivas ações.

§ 2º - A instalação das Promotorias Comunitárias Itinerantes ocorrerá em co-
munidades da comarca da capital, em períodos não inferiores a três meses, por
indicação do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 6.º -  Os parágrafos 6.º e 8.º do  art. 2.º da Resolução n.º 01/04 – CPMP-
MA passam a ter a seguinte redação:

“ (...)
§ 6.º - O 5.º Promotor Cível incorpora  as atribuições perante  aos 10.º e 11.º
Juizados Especiais Cíveis e das Relações de Consumo (NR);
(...)
§ 8.º - O 7.º Promotor Cível incorpora  as atribuições perante  aos 8.º e 9.º
Juizados Especiais Cíveis e das Relações de Consumo (NR)”.

Art. 8.º - Fica revogada a Resolução n.º 05/98 – CPMP, publicada pelo Diário
Oficial de 16/07/1999.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

São Luís (MA), 15 de setembro de 2004

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
MARANHÃO

Processo nº 4423/2000 - TCE
Natureza: Prestação de contas anual de gestores
Origem: Câmara Municipal de Itaipava do Grajaú
Exercício financeiro: 1999
Responsável: Sr. Francisco da Costa
Ministério Público: Procuradora de Justiça  Flávia Tereza de Viveiros Vieira
Relator: Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto

Prestação de contas anual de gestores, relativa
ao exercício financeiro de 1999, de responsa-
bilidade do Sr. Francisco da Costa, Presidente
da Câmara Municipal de Itaipava do Grajaú.
Contas julgadas irregulares. Imputação de dé-
bito e aplicação de multa.

ACÓRDÃO PL-TCE Nº 007/2004

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 4423/2000-
TCE, referente à prestação anual das contas de gestão, de responsabilidade do
Sr. Francisco da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Itaipava do Grajaú,
relativa ao exercício financeiro de 1999, os Conselheiros integrantes do Tribu-
nal de Contas do Estado do Maranhão, em sessão plenária ordinária, com
fulcro no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, no art. 172, inciso IV da
Constituição do Estado do Maranhão, e no art. 48, incisos II e III, c/c o art. 80,
inciso III, da Lei Nº 5.531, de 05 de novembro de 1992, modificada pela Lei
Nº 5.764, de 12 de agosto de 1993, à unanimidade, nos termos do relatório e
voto do Relator, Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto, que aco-
lheu o parecer nº 1733/03 do Ministério Público, acordam em:


