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PROVIMENTO NO 92'2012

Disp6e sobre a tramitaeeo
anteriores i criaceo do Nricleo
Patrim6nio Priblico.

de
oe

processos
Defesa do

O PROCURADOR-GERAL OE JUSTIgA DO ESTADO DO

CEARA, no uso das atribuiq6es legais lhe conferidas pelo art.127, S 2", da

ConstituiQeo Federal c/c o art.10, inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro

de 1993 e disposiq6es contidas no art. 26, incisos V e Xll l, da Lei Complementar

Estaduaf no 72, de 12 de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Minist6.io

Prlblico do Estado do Cear6.

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal em seu artigo 127,

S 2o, assegurou ao Ministerio PUblico autonomia funcional e administrativa, permitindo-

lhe praticar atos pr6prios de gestao;

CONSIDERANDO que o Nfcleo de Defesa do Patrim6nio Piblico

de Fortaleza somente toi criado em meados de 2006, com a promulgaeSo da Lei

Complementar 59, de 14107/2006, a qual foi alterada pela vigencia da Lei

Complementar 72, de 12h2l2OOA, que estatuiu o C6digo do Ministerio Plblico do

Ceare:

Ntcleo,

p'iblico,

Piblica;

em

CONSIDERANDO que no

atribuig6es do Minist6rio P[blico

periodo anterior a criaqao do citado

pertinentes a defesa do patrimonio

Promotorias de Justi9a da Fazendam realizadas pelas
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GONSIDERANDo que, com a redefiniqao das atribuig6es' todos

os procedimentos administrativos em tramitagSo nas Promotorias de Justiea da

Fazenda P0blica foram encaminhados e distribuidos ds novas Promotorias de Justiea

Civeis e Defesa do Patrimonio Piblico de Fortaleza;

CONSIDERANDO que, a partir desta distdbuigao, os

orocedimentosadministrativosqueresu|taramemag6escivispib|icaspassaramaser

acompanhados pelo respectivo Promotor de JustiQa titular da Promotoria de JustiQa de

Defesa do PatrimOnio P0blico que recepcionou tal distribuigeo;

GONSIDERANDO a existOncia de a96es civis ptiblicas ajuizadas

em data anterior a promulgaqao da Lei Complementar 59/2006 e' por conseguinte

anterio€s a criaqeo do citado Nicleo' as quais ainda se encontram em tramitaQeo

perante as Varas da Fazenda Piblica;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento dessas

ae6es civis p(blicas por membro do Parquef;

CONSIDERANDO a inexistCncia de regulamentaQeo oficial a

respeito do acompanhamento das a96es civis p[blicas ajuizadas antes da implantaQeo

do Nocleo de Defesa do Patrim6nio Palblico, o que pode ocasionar questionamentos

sobre a legitimidade dos Promotores de JustiQa de Defesa do Patrim6nio Piblico para

p.aticar atos nos referidos feitos;

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

-Osex relativos a processos originados antes daArt '1o

criagao do N0cleo de Patrimonio Ptblico, devem ficar sob a

\

a
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responsabilidade e atuaqao dos Promotores das respectivas Promotorias de Justiqa da
Fazenda Publica. que ingressaram com as aQ6es.

Art. 20 - Revogam-se as disposig6es em contrerio-

Art. 30 - Este Provimento entrara em vigor na data de sua
publicaeeo.

PUBLIQUE-SE. RI,GISTRE-SE.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, em Fortale de maio de 2012.

Alfredo RICARDO de H cant
Procurador-Geral de J sti9a do Estad

MACHADO
do Ceari


