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Estado do Maranhão”; que circulou no dia 14 de junho do corrente, que
noticia o enriquecimento ilícito do Sr. José Reinaldo Tavares, ex-governa-
dor do Estado do Maranhão, bem como no material contido em CD-
Room encaminhado pela Procuradoria Geral de Justiça

RESOLVEM:

1. Instaurar o presente Inquérito Civil, com esteio na Constitui-
ção da República, art. 129, III; nas Leis Federais nº 7.347/85, art. 8°, § 1°
e nº 8.625/93, art. 26, I; bem como na Lei Complementar Estadual nº
013/91, art. 26, V, com o fito de apurar eventual ato de improbidade
administrativa (art. 9° da Lei 8429/92);

2. Joseth Luiza Pinheiro Costa, agente administrativo, para exer-
cer as atividades de secretária no presente  procedimento investigatório;

3. Afixar a presente no mural das Promotorias de Justiça desta
Comarca, bem como encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça para
conhecimento e publicação em Diário Oficial;

                          4. Registrar no livro de Inquérito Civil e Procedimentos
a presente portaria;

5. Anexar ao procedimento a matéria jornalística mencionada,
bem como o CD-Room;

6. Autue-se.

 Cumpridas as determinações sobreditas, volte-se os autos conclusos
para posterior deliberação.

São Luís, 15 de junho de 2007.

Marcos Valentim Pinheiro Paixão
Promotor de Justiça

Luiz Muniz Rocha Filho
Promotor de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 04/2007 – CPMP

Regulamenta os artigos 19, § 2º e 103, inciso V, da Lei Comple-
mentar nº 013/91, no tocante ao cumprimento das escalas de compareci-
mento dos Procuradores de Justiça às sessões das Câmaras Cíveis e Crimi-
nais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO , no uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - As disposições constantes deste ato referem-se, exclusi-
vamente, às escalas de comparecimento dos Procuradores de Justiça às
sessões das Câmaras Cíveis Isoladas, Câmaras Cíveis Reunidas, Câmaras
Criminais Isoladas e Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.

Art. 2º - As escalas de comparecimento dos Procurado-
res de Justiça às sessões das Câmaras Cíveis Isoladas, Câmaras
Cíveis Reunidas, Câmaras Criminais Isoladas e Câmaras Crimi-
nais Reunidas do Tribunal de Just iça do Estado do Maranhão
serão elaboradas pela Coordenação de Distr ibuição de Proces-
sos, sob a supervisão do Subprocurador-Geral de Just iça para
Assuntos Jurídicos, observados o sistema de rodízio pela anti-
güidade no quadro dos membros do Ministér io Públ ico de 2ª
instância e, ainda, os seguintes critérios:

a) as sessões ordinárias da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis, bem
assim das Câmaras Cíveis Reunidas, serão acompanhadas por Procurado-
res de Justiça integrantes das respectivas Procuradorias Cíveis;

b) as sessões ordinárias da 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Criminais, bem
assim das Câmaras Criminais Reunidas, serão acompanhadas por Procura-
dores de Justiça integrantes das respectivas Procuradorias Criminais;

c) os Procuradores de Just iça ocupantes dos cargos de
Subprocu rado r -Gera l  de  Jus t i ça  pa ra  Assun tos  Ju r íd i cos ,
Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos, Corregedor-
Geral do Ministério Público, Subcorregedor-Geral do Ministério
Públ ico,  Diretor  da Escola Super ior  do Ministér io Públ ico e
Ouvidor-Geral  in tegrarão as escalas de que t rata o ar t igo 1º
desta Resolução;

d) o Procurador de Justiça afastado, por férias ou licença, será
automaticamente substituído, nas sessões da Câmara Isolada perante a
qual oficie ou da respectiva Câmara Reunida, Cível ou Criminal, na forma
da Lei Complementar nº 013/91;

e) os Procuradores de Justiça serão cientificados pela Coordena-
ção de Distribuição de Processos das respectivas escalas para atender
eventuais sessões extraordinárias cíveis ou criminais, ciência esta que será
estendida, igualmente, ao substituto legal.

Art. 3º - Os Procuradores de Justiça não poderão se eximir do
encargo de comparecimento às sessões de que tratam os artigos 1º e 2º
desta Resolução, sob pena de infringir o disposto nos artigos 19, § 2º, e
103, V, da Lei Complementar nº 013/91.

Art. 4º - Fica facultado aos Procuradores de Justiça permutarem
entre si o encargo de comparecimento às sessões de que tratam os artigos
anteriores desta Resolução, fato este que deve ser previamente comunica-
do à Coordenação de Distribuição de Processos para a adoção das provi-
dências administrativas pertinentes.

Art. 5º - O Procurador de Justiça, eventualmente impos-
sib i l i tado de comparecer às sessões de que tratam os art igos
anteriores desta Resolução, poderá solicitar pessoalmente a um
colega para subst i tuí- lo ou formular requerimento dir igido ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, devida-
mente fundamentado, para as providências cabíveis quanto à
sua substituição, com prazo mínimo de antecedência de 24 (vinte
e quatro) horas.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 01 de
julho de 2007, revogadas as disposições em contrário.

 São Luís, 25 de junho de 2007.

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

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Presidente do Colégio de Procuradores

EDITAL Nº 54/2007

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA , na qualidade de Presidente
do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber aos Promotores de
Justiça de 2ª entrância, que se encontra vaga a 3ª Promotoria de Jus-
tiça Criminal da Comarca de Imperatriz, de 3ª entrância, podendo
os interessados se inscreverem para PROMOÇÃO , segundo o critério de
antiguidade no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste
Edital, observado o disposto no art. 32, § 1º do Regimento Interno do
Conselho Superior e da Resolução nº 001/2006-CSMP, após o que será
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