
ESTADO DO CEARA
il|tNtsTERto PriBLtco

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUGIONAIS

PROVIMENTO NO O93T2OI2

Altera o artigo 1o do Provimento no 46/2010, que
institui, no ambito do Miniat6rio P0blico do Estado do
Cear6, o Nticleo de Prevengao e Monitoramento de
Conflitos Fundi6lios, e da outuas providencras.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuiQoes legais lhe conleridas pelo ai.127, 5 20, da ConstituiQao Federal c/c o art.10,
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e disposiqoes contidas no art.
26, Xlll da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art. 26, inciso X t, da Lei
Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do
Minist6rio Piblico do Estado do Cear6,

CONSIDERANDO que a ConstituiQao Federal em seu artigo 127, 5 2a,
assegurou ao lvlinist6rio Piblico autonomia funcional e administrativa, permitindo-lhe praticar

atos pr6prios de gestao, incluindo a expediQao de provimento para disciplinar as atividades
administrativas do 6rgeo;

CONSIDERANDO que na desincumb6ncia das atribuiQ6es administrativas,
estao os 6rgaos de AdministraQao Superior do Ministdrio P0blico adstritos aos principios que
regem a AdministraQeo P(blica, elencados no caput do art. 37, dentre eles o da eJiciencia,
com o escopo de produzir o bom resultado na delesa da ordem juridica, do regime
democ.atico e dos interesses sociais e individuais indisooniveisl

CONSIDERANDO que o rapido e desordenado crescimento das cidades em
todo o Brasil e, em especial, no Ceara, nas 0ltimas d6cadas, vem causando um aumento
consideravel no nimero de assentamentos nas cidades de grande, m6dio e pequ

o Ministerio P,ibli@ 6 inslituigo pemanenre, ossncial iL funsao iurisdicional do Esrado, incunbi
juridica, do.cgime denoodti@ edos interesses sciaisc individuais indisponiveis (CF,



-27\t<

ESTAOO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLITICAS TNSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO que o direito a moradia adequada se encontra inserido no
rol dos direitos humanos, sendo o desenvolvimento e a implementaQao de politicas piblicas

em moradia dever do Poder P[blico;

CONSIDERANDO que as soluq6es pacilicas e negociadas para situaQao de

conllitos fundiarios urbanos constitui principio da Politica Nacional de PrevenQao e MediaQao

de Conllitos Fundiarios Urbanos;

CONSIDERANDO, enfim, o disposto nos procedimentos administrativos no
1 341 5 l2O1 2-g e A4961201 2-5.

RESOLVE:

Art. 1o

seguinte redaqao:

O artigo 10 do Provimento no 46/2010 passa a vigorar com a

"Art. 1o. Fica instituido, no ambito do Minist6rio Ptiblico do Estado do

CCAft, O NOCLEO DE PREVENOAO E MONITORAMENTO DE
CONFLITOS FUNDIARTOS., coordenado por Procurador de Justiga ou
Promotor de Justiga da mais elevada entencia, com exercicio na
capital, integrando-o com os seguintes membros:

I - 01 (um) Promotor de Justiga integrante do Nticleo de Defesa da
Cidadania:

- 01 (um) Promotor da Jusliga representante de cada Unidade

Regionat;

dos Juizados Especiais Civeis e Criminais da Cepital;

I - 01 (um) Promotor de Justiga que oficie junto a uma das Unidades

O Minisrdrio Pnbtioo e institui9ao permanente, essencial a fun$ojlrhdicional do Estado, i
juridio, do iegih€ demoqdtico e dos inleress sociais e individuais indisponivei
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IV - 01 (um) promoaor de Justiga que oficie junto a uma
Promoto as Criminais da Capitat;

V - 01 (um) promotor de Justiga que oficie junto a uma
Promotorias de Defesa do Meio Ambiente e ptanejamento ,rrbano;

Vl - 01 (um) pfomotor de Justiga que oficie junto a uma
Promotorias dos Registros ptibticos da Capital.,,

das

das

Art. 20. Este provimento entra em vigor na data de sua pubticagao,
revogando-se as djsposiQ6es em contrdno.

Registre-se. publique-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, em F

Aff redo RICARDO Cavatcan
Procurador Geral de J

de maio de 2012.
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