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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

RESOLUÇÃO nº. 60/2018 – CPMP 

 

Redefine a divisão de atribuições no âmbito das Promotorias de Justiça da Comarca de Imperatriz/MA, com alteração 

das Resoluções nºs. 02/2009 – CPMP e 29/2015 – CPMP. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no § 2º do artigo 23 da Lei Complementar nº. 13/91, 

conforme os autos do Processo nº 8395/2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam alterados os anexos das Resoluções nº. 02/2009 – CPMP e nº. 29/2015 – CPMP, para redefinir as 

atribuições das Promotorias de Justiça Criminais de Imperatriz, da seguinte forma: 

I – 1ª Promotoria de Justiça Criminal (1º Promotor de Justiça Criminal) – Oficiar nos feitos da 1ª Vara Criminal não 

afetos a órgão de execução com atribuição específica, promovendo as ações penais correspondentes e nelas oficiando 

até a final sentença. Interpor os recursos pertinentes e contrarrazoar os da parte contrária. Exercer o controle externo 

difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de autos em que oficie. 

II – 2ª Promotoria de Justiça Criminal (2º Promotor de Justiça Criminal) – Oficiar nos feitos da 2ª Vara Criminal não 

afetos a órgão de execução com atribuição específica, promovendo as ações penais correspondentes e nelas oficiando 

até a final sentença. Interpor os recursos pertinentes e contrarrazoar os da parte contrária. Exercer o controle externo 

difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de autos em que oficie. 

III – 3ª Promotoria de Justiça Criminal (3º Promotor de Justiça Criminal) – Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos 

e Custódia. Atuar nas audiências de custódia em razão de prisão em flagrante ou de cumprimento de mandado de 

prisão preventiva ou cautelar. Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculados através da 

Ouvidoria do Ministério Público e dos órgãos da Administração Superior, providenciando o devido encaminhamento, 

com adoção das medidas administrativas, promovendo os procedimentos cautelares cabíveis. Exercer o controle 

externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de autos em que oficie. 

IV – 4ª Promotoria de Justiça Criminal (4º Promotor de Justiça Criminal) – Oficiar nos feitos da 3ª Vara Criminal não 

afetos a órgão de execução com atribuição específica, promovendo as ações penais correspondentes e nelas oficiando 

até a final sentença. Interpor os recursos pertinentes e contrarrazoar os da parte contrária. Exercer o controle externo 

difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de autos em que oficie. 

V – 5ª Promotoria de Justiça Criminal (5º Promotor de Justiça Criminal) – Oficiar nos feitos da Vara de Execuções 

Penais. Fiscalização de estabelecimentos penais (Lei de Execução Penal, Título IV). Promover as ações judiciais 

cabíveis nos casos derivados da atuação fiscalizatória própria das suas atribuições. Exercer o controle externo difuso 

da atividade policial sobre fatos verificados em exame de autos em que oficie. 
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VI – 6ª Promotoria de Justiça Criminal (6º Promotor de Justiça Criminal) – Atuar junto ao 

Juizado Especial Criminal. Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de 

autos em que oficie. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria criminal não afeta a órgão de execução 

com atribuição específica, conforme distribuição interna, providenciando o seu cumprimento.  

VII – 7ª Promotoria de Justiça Criminal (1º Promotor de Justiça do Júri) – Oficiar nos feitos de crimes dolosos contra 

a vida distribuídos a 2ª Vara Criminal, promovendo as ações penais correspondentes e nelas oficiando até a sentença 

do Tribunal do Júri. Interpor os recursos pertinentes e contrarrazoar os da parte contrária. Atuar nas sessões do 

Tribunal do Júri. Exercer o controle externo da atividade policial – Grupo II*. Conhecer das precatórias ministeriais 

versando matéria criminal não afeta a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição interna, 

providenciando o seu cumprimento.  

VIII – 8ª Promotoria de Justiça Criminal (2º Promotor de Justiça do Júri) – Oficiar nos feitos de crimes dolosos contra 

a vida distribuídos as 1ª e 3ª Varas Criminais, promovendo as ações penais correspondentes e nelas oficiando até a 

sentença do Tribunal do Júri. Interpor os recursos pertinentes e contrarrazoar os da parte contrária. Atuar nas sessões 

do Tribunal do Júri. Exercer o controle externo da atividade policial – Grupo I*. Conhecer das precatórias ministeriais 

versando matéria criminal não afeta a órgão de execução com atribuição específica, conforme distribuição interna, 

providenciando o seu cumprimento.  

*Consoante definição constante do artigo 6º-A da Resolução nº. 02/2009, introduzido pela Resolução nº. 27/2015 – 

CPMP. 

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

São Luís, 22 de Março de 2018.  

 

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA 

Procurador-Geral de Justiça em exercício 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício 

 

 

Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior 

 

CODÓ 

 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 030/2018 - 1ªPJC  

 

EMENTA: CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através da PROMOTORA DE JUSTIÇA de Defesa do 

Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Comarca de Codó, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, com fulcro nos art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei 8.625/93, art. 6º, XX, 

da Lei Complementar no. 75/93, e demais disposições legais pertinentes, em especial a Resolução n°023/2007 do 

CNMP, 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 

investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

RESOLVE converter a Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 2452-259/2017, DETERMINANDO: 

1) Registro e autuação da presente portaria, com as devidas alterações no sistema de controle (SIMP), assinalando 

como objeto do Inquérito Civil: “Apurar conduta ilegal do Vereador Domingos Soares Reis consistente em constranger 

servidores contratados do Município de Codó a dividir seus salários com terceiros” e como investigado: Domingos 

Soares Reis; 

2) Designação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Cyntia Mara Leal de Sousa, Técnica 

Ministerial da Procuradoria-geral de Justiça, lotada neste órgão, para funcionar como Secretária; 

3) Publicação da presente portaria, mediante afixação no local de costume, bem como a remessa de cópia para a 

Coordenação de Documentação e Biblioteca, para publicação no diário Oficial; 


