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II - A Notificação da Exma. Sra. Luiza Moura da Silva Rocha, para
que apresente toda a documentação que entender pertinente sobre o objeto
de elucidação do presente Procedimento Administrativo, enviando-lhe,
em tempo, cópia desta Portaria n.º 004/2015;

III -  A Notificação do Exmo. Sr. José Benetido da Silva Tinoco,
para que apresente toda a documentação que entender pertinente sobre o objeto
de elucidação do presente Procedimento Administrativo, enviando-lhe,
em tempo, cópia desta Portaria n.º 004/2015;

ROMERO LUCAS RANGEL PICCOLI
Promotor de Justiça

3ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  e  Itapecuru-Mirim/MA

PORTARIA Nº 04/2015 - 3ª PJIM

OBJETO: Instaurar Inquérito Civil, por
conversão de Procedimento Prepara-
tório, para apurar irregularidades

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua Promotora
de Justiça, CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR, infrafirmada,
titular da 3.ª Promotoria de Justiça de Itapecuru Mirim, com atribuição
na Defesa da Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8º, § 1.º da Lei Federal
nº. 7.347/85, art. 25, IV, 'a' da Lei Federal nº. 8.625/93 e art. 26, V, 'a' da
Lei Complementar Estadual n.º 013/91, e:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF);

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério
Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Consti-
tuição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia e
promover o Inquérito Civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos (art. 129, II e III, CF);

CONSIDERANDO que, de acordo com art. 2º, § 6º da Resolução
CNMP nº 23/2007, o Procedimento Preparatório deve ser convertido em Inqu-
érito Civil, quando do advento de noventa dias, prorrogado por igual período,
sem que tenham sido concluídas as investigações;

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 03/
2014 desta Promotoria de Justiça, instaurado em 14/08/2014, expirou
em  10/02/2015, porém é evidente a necessidade de continuação das
coletas de provas.

CONSIDERANDO que referido procedimento tem por objeto
apurar as irregularidades nas condições gerais de funcionamento do anexo
da U. I. Cônego José Albino Campos, restando evidenciado, após o encer-
ramento do Procedimento Preparatório supramencionado, que as instala-
ções não são satisfatórias à segurança dos alunos, notadamente pela exis-
tência de diversos pontos danificados do telhado, pela precariedade dos
banheiros; pela inexistência de sala de aula com estrutura satisfatória,
notadamente quanto à iluminação e à ventilação do espaço; bem como a
existência de irregularidade na oferta de merenda escolar;

CONSIDERANDO a real necessidade de continuação de co-
leta de provas para apuração da suposta existência de ofensa ao direi-
to à educação de qualidade, para posterior ingresso da ação civil
pública competente, ou, se for o caso, firmamento do Termo de
Ajustamento de Conduta;

CONSIDERANDO nesse pórtico que os fatos narrados podem
configurar violação aos princípios constitucionais que norteiam a Admi-
nistração Pública a ensejar a adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais
que mostrarem pertinentes,

RESOLVE:

INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL com vistas a apu-
rar a violação ao direito à educação de qualidade e à segurança dos usuários
do imóvel em que sediado o anexo da U. I. Cônego José Albino Campos,
promovendo a necessária coleta de informações, depoimentos, certidões,
perícias e demais diligências para posterior instauração da ação civil pública
ou T.A.C, se for o caso, adotando-se as seguintes providências:

a) Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta
Portaria e registre-se em livro próprio;

b) Oficie-se à Excelentíssima Senhora Doutora Procuradora Ge-
ral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do
Maranhão, comunicando-lhe a instauração deste Inquérito Civil;

c) Publique-se esta Portaria no salão de Entrada desta Promotoria
de Justiça e encaminhe-se para a Biblioteca da Procuradoria Geral de
Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado;

d) A seguir, voltem-me para posteriores deliberações.

DESIGNO, para secretariar os trabalhos o Técnico Administra-
tivo GILCÊNIO JUVENAL DE LIMA JÚNIOR e a Assessora de Pro-
motoria NATHÁLIE MENDONÇA MORENO, lotados nesta Promoto-
ria de Justiça, devendo honra o compromisso que os seus respectivos
cargos exigiram na posse em seus respectivos cargos públicos.

Itapecuru-Mirim, 04 de março de 2015.

CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR
Promotora de Justiça

RESOLUÇÃO

Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  do  Maranhão

RESOLUÇÃO Nº 27/2015 - CPMP

Descreve, com acréscimo do artigo 6º-A
à Resolução nº 02/2009-CPMP, as atri-
buições próprias do âmbito das Promo-
torias de Justiça Especializadas e dá
outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto no § 2º do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91,

RESOLVE

Art. 1º Fica acrescentado o artigo 6º-A à Resolução nº 02/2009-
CPMP, com a redação seguinte:

"Art. 6º-A - As atribuições do âmbito das Promotorias de Justiça
Especializadas em todas as comarcas do Estado, reunidas por ramos específicos
e especializados das áreas jurídicas próprias da atuação do Ministério Público,
ficam divididas e descritas consoante o disposto a seguir:

a) DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE
ADMINISTRATIVA - Conhecer dos fatos atentatórios ao dever de probi-
dade administrativa e dos lesivos ao patrimônio público praticados por
agentes públicos e demais sujeitos às disposições da Lei nº 8.429/92 (arti-
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gos 2º e 3º), objetos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem
prejuízo da iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instau-
ração dos procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações
civis e penais públicas, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros
de igual natureza. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria
da especialidade, providenciando o seu cumprimento.

b) DEFESA DAS ORDENS TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA -
Conhecer dos fatos lesivos às ordens tributária e econômica, bem como
dos tipificados na Lei nº 9.613/98, objetos de representações, inquéri-
tos e notícias de fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício, promoven-
do-lhes a apuração por instauração dos procedimentos administrativos
pertinentes e respectivas ações civis e penais públicas, bem como
oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza. Conhecer das
precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providenci-
ando o seu cumprimento. Promover as ações civis de improbidade admi-
nistrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material
apurados em autos da especialidade em que oficie.

c) FISCALIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE IN-
TERESSE SOCIAL - Fiscalizar a instituição e a gestão das fundações e das
entidades de interesse social e promover as medidas administrativas e as
ações judiciais pertinentes para a sua regularização ou extinção, bem como
oficiar nas ações judiciais de terceiros de igual natureza. Conhecer das
precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providenci-
ando o seu cumprimento. Promover as ações civis de improbidade admi-
nistrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material
apurados em autos da especialidade em que oficie.

d) DEFESA DO MEIO AMBIENTE - Conhecer dos fatos lesivos
ao meio ambiente e ao patrimônio cultural e dos infringentes da ordem
urbanística, objetos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem
prejuízo da iniciativa de ofício, e promover-lhes a apuração por instaura-
ção dos procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações
civis e penais públicas, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros
de igual natureza. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria
da especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as
ações civis de improbidade administrativa por fatos conexos com os da
especialidade constatados em procedimentos administrativos instaurados
ou identificados em ação judicial em que oficie.

e) DEFESA DO CONSUMIDOR - Conhecer dos fatos lesivos a
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor, obje-
tos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da inici-
ativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedi-
mentos administrativos pertinentes e respectivas ações civis e penais
públicas, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natu-
reza. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da especia-
lidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as ações civis de
improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie.

f) DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - Grupo I - Conhecer
dos fatos de natureza extrapenal lesivos a direitos da criança e do adoles-
cente, objetos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem preju-
ízo da iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração
dos procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações civis
públicas. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da espe-
cialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as ações civis
por improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie. Grupo
II - Conhecer dos atos infracionais atribuídos a adolescente, objetos de
flagrante, boletim de ocorrência, representações e notícias de fato, sem
prejuízo da iniciativa de ofício, e promover-lhes a apuração mediante a
instauração de procedimentos administrativos pertinentes e respectivas
ações judiciais. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da
especialidade, providenciando o seu cumprimento. Grupo III - Promover
a execução de medidas sócio-educativas por ato infracional de criança e de
adolescente. Fiscalizar o funcionamento das unidades das entidades governa-
mentais e não governamentais de atendimento a criança e adolescente e

promover as medidas administrativas e as ações judiciais cabíveis com vistas
à sua regularização. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria
da especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as ações
civis por improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie.

g) DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - Conhecer dos
fatos lesivos aos direitos sociais e aos individuais indisponíveis da pessoa
humana não inseridos na atribuição específica de outro órgão de execução,
entre outros os relativos a igualdade racial, a minorias e a grupos étnicos,
objetos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da
iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos
procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações penais e
civis públicas, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual
natureza. Conhecer, quando em atuação em serviço de atendimento co-
munitário itinerante, em caráter preparatório e independentemente de
reserva de atribuição a outro órgão de execução, dos fatos lesivos a inte-
resses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, enca-
minhando ao detentor da reserva os procedimentos das questões não
resolvidas pela via da composição. Promover, diretamente ou através do
serviço de atendimento comunitário itinerante e como mediador ou
instrumentalizador da mediação realizada por terceiro, a solução pacífica
de conflitos, referendando, quando cabível, o acordo obtido, na forma do
artigo 57, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Atuar em apoio ao
programa institucional de incentivo à implementação de núcleos de
mediação comunitária, na forma da regulamentação própria. Conhecer
das precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, provi-
denciando o seu cumprimento. Promover as ações civis de improbidade
administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material
apurados em autos da especialidade em que oficie.

h) DEFESA DA SAÚDE - Conhecer dos fatos lesivos a interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos relativos ao direito à saúde,
em especial à vigilância epidemiológica e sanitária, realização de serviços
médicos e paramédicos, assistência farmacêutica plena, fornecimento de
medicamentos e insumos, atenção básica, serviços de saúde de média e alta
complexidade e atendimento ao portador de transtorno mental, objetos
de representações, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da iniciativa
de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedimen-
tos administrativos pertinentes e respectivas ações judiciais, bem como
oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza. Conhecer das
precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providenci-
ando o seu cumprimento. Promover as ações civis de improbidade admi-
nistrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material
apurados em autos da especialidade em que oficie.

i) DEFESA DO IDOSO - Conhecer dos fatos lesivos a interesses
difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos do idoso,
tipificados na Lei nº 10.741/2003 e outros normativos específicos, obje-
tos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da inici-
ativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedi-
mentos administrativos pertinentes e respectivas ações penais e civis
públicas, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natu-
reza. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da especia-
lidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as ações civis de
improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie.

j) DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Conhecer dos
fatos lesivos a interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou
homogêneos da pessoa com deficiência física e intelectual, tipificados na
Lei nº 7.853/89 e outros normativos específicos, objetos de representa-
ções, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício,
promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedimentos admi-
nistrativos pertinentes e respectivas ações penais e civis públicas, bem
como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza. Conhecer
das precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providen-
ciando o seu cumprimento. Promover as ações civis de improbidade admi-
nistrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material
apurados em autos da especialidade em que oficie.
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k) DEFESA DA EDUCAÇÃO - Conhecer dos fatos lesivos ao
direito à educação, incluída a educação especial na perspectiva inclusiva,
objetos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da
iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos
procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações civis pú-
blicas, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza.
Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da especialidade,
providenciando o seu cumprimento. Promover as ações civis de
improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie.

l) DEFESA DA MULHER - Conhecer dos fatos tipificados, na
forma da Lei nº 11.340/2006, como violência doméstica e familiar contra
a mulher, objetos de representações, inquéritos e notícias de fato, sem
prejuízo da iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instau-
ração dos procedimentos administrativos pertinentes e promoção das
ações penais e civis públicas cabíveis. Promover as ações civis de
improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie.

m) JUSTIÇA MILITAR - Oficiar nos feitos da Justiça Militar.
Promover a execução penal das sentenças proferidas em processo penal
militar, quando cumpridas no âmbito de presídio militar. Exercer o con-
trole externo da atividade policial militar, na forma da presente resolução
(alínea 'n'). Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da
especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as ações
civis de improbidade administrativa por fatos conexos com os da espe-
cialidade constatados em procedimentos administrativos instaurados ou
identificados em ação judicial em que oficie.

n) CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - Grupo
I - Exercer o controle externo da atividade policial civil, sem prejuízo do
controle difuso exercido por Promotor de Justiça Criminal ou Especializado
sobre fatos verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. Co-
nhecer dos casos de abuso de autoridade e de tortura praticados em recinto
de órgão ou de unidade móvel policial civil, ou a pretexto do exercício da
função policial civil, objetos de representações, inquéritos e notícias de
fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por
instauração dos procedimentos administrativos pertinentes e respectivas
ações judiciais. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da
especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as ações civis
de improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio
público material apurados em autos da especialidade em que oficie. Grupo II
- Exercer o controle externo da atividade policial militar, sem prejuízo do
controle difuso exercido por Promotor de Justiça Criminal ou Especializado
sobre fatos verificados em exame de autos que lhe forem distribuídos. Co-
nhecer dos casos de abuso de autoridade e de tortura praticados em recinto
de órgão ou de unidade móvel policial militar, ou a pretexto do exercício da
função policial militar, objetos de representações, inquéritos e notícias de
fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração
por instauração dos procedimentos administrativos pertinentes e respec-
tivas ações judiciais. Conhecer das precatórias ministeriais versando ma-
téria da especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover as
ações civis de improbidade administrativa por fatos conexos com os da
especialidade constatados em procedimentos administrativos instaurados
ou identificados em ação judicial em que oficie.

o) CONFLITOS AGRÁRIOS - Conhecer dos conflitos agrários,
neles intervindo com vistas à sua solução por meio de mediação ou através
das medidas judiciais cabíveis. Intervir nas ações possessórias,
reivindicatórias, de usucapião e de divisão e demarcação de terras envol-
vendo litígio coletivo sobre a terra rural. Adotar as medidas administra-
tivas e judiciais cabíveis com vistas a impedir e a desconstituir invasões
ou grilagens de terras destinadas à reforma agrária. Conhecer das
precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providenci-
ando o seu cumprimento. Promover as ações civis de improbidade admi-
nistrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material
apurados em autos da especialidade em que oficie.

Parágrafo Único - Quando houver na comarca duas ou mais
Promotorias de Justiça a compartilharem a mesma função especializada
ou grupo de atribuições dessa função, a divisão das atribuições entre elas
será particularizada, na resolução em que criados ou modificados esses
órgãos de administração, compartimentadas, para cada um desses órgãos,
através de critérios de definição que garantam a divisão equitativa do
serviço e sua objetiva singularidade.

Art. 2º A alínea 'a' do inciso II do artigo 6º, da Resolução nº 02/
2009 - CPMP, passa a vigorar com a redação seguinte:

Art. 6º ...............................................................

I - ..............................................................;

II

- ...............................................................:

a) 1ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 1ª vara judiciária
não afetos a órgão de execução com atribuição específica; defesa do
patrimônio público e da probidade administrativa; defesa dos direitos do
consumidor; defesa da cidadania; fiscalização de fundações e entidades de
interesse social; curadoria de registros públicos; curadoria de massas falidas;
defesa da saúde; conflitos agrários; controle externo da atividade policial
civil e militar, sem prejuízo do controle difuso exercido pelo 2º Promotor
de Justiça sobre fatos verificados em exame de autos que lhe forem distribu-
ídos; e cumprimento das precatórias ministeriais criminais versando
matéria não afeta a órgão de execução com atribuição específica.

Art. 3º Revogam-se o parágrafo único do artigo 6º, da Resolução
nº 02/2009-CPMP, e demais disposições em contrário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Luís, 26 de março de 2015.

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Procuradora-Geral de Justiça

Presidente Colégio de Procuradores

UNIÃO  FEDERAL

EDITAIS

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO

4ª VARA - EXECUÇÃO FISCAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 15 DIAS

AÇÃO: 4200-EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Nº PROCESSO: 44543-61.2012.4.01.3700

EXEQÜENTE: UNIÃO FEDERAL

EXECUTADO: BALTAZAR NETO SANTOS GARCIA

CPF/CNPJ: 094.934.253-04

VALOR DA DÍVIDA: R$ 9.136,00 (atualizável à data do pagamento)

FINALIDADE: CITAR o(s) EXECUTADO(S) para, no prazo de

03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de serem penhorado(s) bem(ns)

necessário(s) a satisfazê-la.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária do Maranhão, na Av. Senador

Vitorino Freire, nº 300, Areinha, no horário das 09:00 às 18:00h.

São Luís, 23/2/2015

CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO
Juíza Federal




