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REQDO    : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO : MA00003412 - SAMARONE JOSE LIMA MEIRELES
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou a sentença:

... indefiro a inicial, com a conseqüente extinção do processo sem julga-
mento do mérito, com fulcro nos arts. 295, V e 267, I, ambos do CPC. ...
P.R.I.

2002.37.00.004879-1 JURISDICAO VOLUNTARIA/OUTROS
REQTE    : EDSON BIBIANO GARCEZ DE SOUZA
ADVOGADO : MA00004298 - CANDIDO DINIZ BARROS
REQDO    : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO : MA00003396 - CERES DE JESUS SILVA ARAUJO
O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou a sentença:

...julgo procedente o pedido, determinando a expedição de alvará, em
favor do requerente, para levantamento dos valores depositados em sua
conta fundiária junto à CAIXA. ... P.R.I. ..

MINISTÉRIO  PÚBLICO
Procuradoria  Geral  de  Justiça

RESOLUÇÃO n.º 05/2003-CPMP

Dispõe sobre o funcionamento do Grupo de Apoio aos Promoto-
res de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO , no uso de suas atribuições legais, observados os termos
da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Ministério Público Estadu-
al (Lei  Complementar  n.º 013/91, com as alterações introduzidas pela
Lei Complementar n.º 021/94), ouvido o Egrégio Colégio de Procurado-
res de Justiça,

CONSIDERANDO a necessidade de melhor disciplinar o funcio-
namento do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no
Tribunal do Júri, instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado do
Maranhão, pela Resolução n.º 06/98-CPMP-MA, de 1º de julho de 1998,

                                  R E S O L V E :
Art. 1º - O Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atu-

ação no Tribunal do Júri será permanentemente composto por nove
Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, sem
prejuízo de suas atribuições normais nas Promotorias de origem.

Parágrafo Único – O Coordenador do Grupo será designado pelo
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2º - O grupo de apoio aos Promotores de Justiça com Atua-
ção no Tribunal do Júri tem por finalidades:

I – Subsidiar com informações de ordem doutrinária, legal e
jurisprudencial qualquer Promotor de Justiça solicitante;

II – Atuar nas sessões de julgamento, por meio de seus membros
ou em auxílio ao Promotor de Justiça solicitante, mediante requerimento
do Promotor de Justiça oficiante no feito e designação do Procurador-
Geral de Justiça, após manifestação do Corregedor-Geral;

III – Orientar sobre técnica e tática de atuação do Promotor de
Justiça no Plenário do Júri;

IV – Prestar auxílio em áreas de conhecimento correlatas com o
processo penal dos crimes da alçada do Tribunal do Júri, valendo-se, para
tanto, dos competentes Centros de Apoio Operacional e/ou Grupos de
Apoio existentes;

§ 1º - A atuação do Grupo em sessão de julgamento somente
ocorrerá se atendidas as seguintes condições:

a) requerimento escrito apresentado ao Procurador-Geral de Jus-
tiça até dois dias após a notificação do requerente para a sessão, justifican-
do a necessidade da medida;

b) o material de estudo para a atuação no Júri estiver à disposição
do Grupo na Corregedoria-Geral com antecedência mínima de dez dias da
realização da sessão; e,

c) comprometer-se o Promotor de Justiça solicitante de partici-
par de oficina anual de atualização organizada pelo Grupo de Apoio aos
Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri.

§ 2º - Por motivo de força maior, devidamente comprovado,
poderá a Corregedoria-Geral relevar a inobservância dos prazos estipula-
dos no § 1º deste artigo, escolhendo, em tal caso, preferencialmente, para
atuar na sessão do Júri membro do Grupo que exerça suas atividades em
Comarca da região do Promotor de Justiça solicitante.

§ 3º - O Promotor de Justiça solicitante, se em exercício na data
do julgamento, deverá estar presente durante a sessão e desta participar, e,
em qualquer caso, deverá diligenciar para  que o Grupo detenha todas as
informações extraprocessuais relevantes concernentes ao acusado, à víti-
ma, às testemunhas e aos jurados, assim como referentes à repercussão do
fato na comunidade e à expectativa desta para o julgamento. A mesma
obrigação, na medida do possível, tem o Promotor que, mesmo não sendo o
solicitante, esteja em exercício na Promotoria deste na data do julgamento.

§ 4º - A decisão sobre a interposição de recurso do veredicto do
Júri caberá ao Promotor de Justiça oficiante no feito, exceto quando, por
qualquer motivo, não tenha participado da sessão de julgamento, caso em
que a decisão caberá ao membro do Grupo que tenha atuado em plenário.

§ 5º - Decidindo-se pela interposição do recurso, o membro do
Ministério Público avaliará a conveniência de apresentá-lo verbalmente
em Plenário, o que, sempre que possível, é mais recomendável.

§ 6º - É de responsabilidade de quem interpõe o recurso o seu
arrazoamento.

§ 7º - Nas hipóteses dos incisos I,  III  e  IV, a solicitação deverá
ser dirigida ao Coordenador do Grupo.

§ 8º - O membro do Grupo designado para atuar como auxiliar na
sessão do Tribunal do Júri fica obrigado a apresentar à Corregedoria-Geral
do Ministério Público relatório sobre a atuação do Promotor de Justiça
com o qual cooperou.

Art. 3º - Cabe ao Promotor de Justiça solicitante o custeio das
despesas de deslocamento e estadia do membro designado do Grupo de
Apoio designado, mediante antecipação do valor correspondente às diári-
as até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão do júri, ou, no mesmo
prazo, mediante  a assunção  do compromisso, perante o membro designa-
do, de custeá-la diretamente.

Parágrafo Único -  A inobservância do disposto no caput  deste
artigo exonera o membro designado do Grupo de Apoio da responsabilida-
de de comparecimento à sessão.

Art. 4º - A Procuradoria-Geral de Justiça dotará o Grupo de Apoio
aos Promotores de Justiça com Atuação no Júri dos recursos humanos e
materiais necessários ao seu funcionamento.

Art. 5º - O Grupo reunir-se-á ordinariamente a cada período de
dois meses, segundo calendário elaborado pelos seus membros na primeira
reunião ordinária de cada ano, ad  referendum  do  Corregedor-Geral do
Ministério Público, que determinará como serão administradas as situa-
ções decorrentes do necessário afastamento das comarcas.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 2º, 3º
e  4º da Resolução Nº 06/98-CPMP-MA, de 1º de julho de 1998.

REGISTRE-SE,   PUBLIQUE-SE  e  CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM SÃO LUÍS – MA,
23 de março de 2003.

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO
Procurador-Geral de Justiça Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
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