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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís/MA, 28 de dezembro de 2010.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Ele-
trônico e no Diário da Justiça do Estado.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Presidente do Colégio de Procuradores

RESOLUÇÃO Nº 10/2010 - CPMP

Altera a redação do § 4º do art. 8º da Resolu-
ção nº 10/2009-CPMP.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista proposição aprovada na sessão plenária realizada no dia 09
de dezembro de 2010,

Considerando o teor do Procedimento Administrativo n° 8313AD/2010;

RESOLVE:

Art. 1º O § 4º do art. 8º da Resolução nº 10/2009 para a vigorar
com a seguinte redação:

“§ 4º Expirado o prazo do § 1º deste artigo, os autos serão arqui-
vados na própria origem, registrando-se no sistema respectivo, mesmo
sem a manifestação do representante.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

São Luís/MA, 28 de dezembro de 2010.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Ele-

trônico e no Diário da Justiça do Estado.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO

Presidente do Colégio de Procuradores

RESOLUÇÃO Nº 11/2010 - CPMP

Cria o Centro de Apoio Operacional do Controle
Externo da Atividade Policial (CAOP-CEAP).

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em

vista o disposto no inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 13/91,

Considerando o disposto no art. 127, caput e art. 129, incisos I,

II e VII da Constituição Federal;

Considerando o disposto no art. 94, caput e art. 98, incisos I, II

e VII da Constituição do Estado do Maranhão;

Considerando o disposto no art. 34, incisos V a X da Lei Comple-
mentar Estadual nº 13/91;

Considerando o disposto no art. 26, I, e no art. 27 da Lei nº 8.625/93;

Considerando os termos da Resolução CNMP  nº 20/2007;

Considerando os termos da Resolução CPMP nº 002/1997;

Considerando os termos da Resolução CPMP nº 004/ 2010;

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo Manual do Controle
Externo da Atividade Policial;

Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público
aprovou relatório elaborado pela Corregedoria Nacional do Ministério
Público determinando que as unidades do Ministério Público brasileiro
adotem providências no sentido de proceder à revisão de seus atos
normativos sobre o controle externo da atividade policial;

Considerando as recomendações contidas no Ofício-Circular nº 7/
2008-SG-CNMP, do Presidente da Comissão Temporária constituída para
acompanhar as providências das unidades do Ministério Público referen-
tes à atuação do Ministério Público brasileiro no controle externo da
atividade policial,

RESOLVE:

Art. 1º Criar o Centro de Apoio Operacional do Controle Exter-
no da Atividade Policial (CAOP-CEAP), com área de atuação voltada
para o auxílio dos órgãos de execução na área criminal visando às garan-
tias constitucionais do cidadão em face da atuação policial, na persecução
penal de ilícitos e de atos de improbidade administrativa praticados em

razão dessa atividade.

Art. 2º Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público
do Maranhão os organismos policiais relacionados no art. 144, IV e IV da

Constituição Federal e no art. 112 da Constituição do Estado do Maranhão,
bem como qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja

atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública
e persecução criminal.

Art. 3º O controle externo da atividade policial pelo Ministério

Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos pro-
cedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a

integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a
persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:

I – o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constitui-

ção Federal e nas leis;

II – a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas
e do patrimônio público;

III – a prevenção da criminalidade;

IV – a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a
indisponibilidade da persecução penal;

V – a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou
de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal;

VI – a superação de falhas na produção probatória, inclusive
técnicas, para fins de investigação criminal;

VII – a probidade administrativa no exercício da atividade policial.

Art. 4º Compete ao Centro de Apoio Operacional do Controle Ex-
terno da Atividade Policial (CAOP-CEAP), no âmbito de sua área de atuação:

I – atuar, por meio de ações coordenadas, para dar efetividade ao
exercício da função constitucional do Ministério Público no controle

externo da atividade policial, buscando uma maior integração entre Mi-
nistério Público e órgãos policiais;
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II - contribuir para a diminuição da impunidade e corrupção poli-

ciais,  melhorando os níveis de cooperação e solidariedade funcional entre

as instituições policiais e  o  Ministério Público;

III - promover o levantamento periódico das necessidades mate-

riais das Promotorias de Justiça de Investigação Criminal e daquelas que

possuam atribuição na sua área de atuação, adotando as providências ne-

cessárias para supri-las;

IV – remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter

vinculativo, aos órgãos ligados a sua atividade;

V- colaborar com os órgãos do Estado,  notadamente na área de

segurança, na identificação dos principais problemas relativos à violência,

tais como levantamento das áreas de maior incidência de criminalidade,

assim como dos crimes mais frequentes, identificando, ainda, o perfil do

criminoso e da vítima;

VI - promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução

do Ministério Público, abrangendo a atuação conjunta, quando cabível;

VII - apresentar aos órgãos da administração superior do Ministé-

rio Público sugestões visando a estabelecer política institucional para

funcionamento das Promotorias de Justiça de Investigação Criminal e

daquelas que possuam atribuição na sua área de atuação, inclusive no que

concerne a programas específicos;

VIII - acompanhar a execução de planos e programas institucionais,

no âmbito de suas atribuições, em conformidade com as diretrizes fixadas;

IX  - divulgar as atividades e trabalhos do Ministério Público;

X- remeter ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relató-

rios das atividades desenvolvidas;

XI - exercer outras atribuições compatíveis com a sua finalidade.

Art. 5º O Centro de Apoio Operacional do Controle Externo da

Atividade Policial (CAOP- CEAP) será composto por um Coordenador e

até três Promotores de Justiça com reconhecida especialidade de atuação

no controle externo da atividade policial.

Parágrafo único. A função de Coordenador do Centro de Apoio

Operacional de Controle Externo da Atividade Policial (CAOP-CEAP)

será exercida, preferencialmente, por Procurador de Justiça, indicado pelo

Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores.

Art. 6º A Diretoria Geral da Procuradoria-Geral de Justiça provi-

denciará o apoio administrativo necessário à efetiva implementação do

Centro de Apoio Operacional do Controle Externo da Atividade Policial

(CAOP-CEAP), consoante proposta do respectivo Coordenador, apro-

vada pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Ele-

trônico e no Diário da Justiça do Estado.

São Luís/MA, 28 de dezembro de 2010.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Presidente do Colégio de Procuradores
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