
ESTADO DO CEARi
MINISTfRIO PiIBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONATS

PROVIMENTO No 9.1/2013

Institui, no ambito do Minist6rio P(blico do Estado
do Ceafe, o Nricleo de Intervengeo Pontual, com
afua9ao perante as Promotorias Crimlnais comuns
e especializadas, da Comarca de Forlaleza.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA, no
uso das atribuiQ6es legais lhe conferidas pelo art. 127, S 20, da Constituiqao Federat c/c
o art.10, inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e disposiQ6es
contidas nos artigos 26, V, Xvlll, XlX, "g', 64 e 68 da Lei Complementar Estadual no 72,
de 12 de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do t inisterio pubtico do Estado
do Ceare,

CONSIDERANDO que verios Promotores de JustiQa titulares de
Promotorias Criminais, comuns e especializadas, oficiantes na Comarca de Fortaleza.
encontram-se, pelos mais diversos motivos, afaslados com prejuizo de suas atribuiq6es;

CONSIDERANDO que os Promotores de JustiQa que auxiliam as citadas
Promotorias de Justiqa se encontram, em sua grande maioria, substituindo os
respectivos titulares em face das ausencias suDramencionadas:

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta AdministraQao o
ac0mulo de inqu6ritos policiais e processos a espera de manifestaQao do lvlinist6rio
Piblico nas citadas Promotorias;

CONSIDERANDO a carencia de servidores, no ambito deste Minist6rio
Poblico, o que impede, h

cada um dos membros;
, a designaQao de um servidor para auxiliar a

O Minist6rio Fiblio € insrituisao A fungdo jurisdicional do Eslado, incumbindothe a defesa da ordem
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irleresses soc'ais e individuais indisponiveis (CF, art. 12,
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CONSIDERANDO a insuficiencia de espaqo lisico no interior do F6rum

Cl6vis Bevilaqua para abrigar, simultaneamente, Promotores de Justiqa, servidores e

estagierios;

CONSIDEMNDO que cabe ao Procurador-Geral de Justiea assegurar a

continuidade dos serviQos;

CONSIDERANDO que cabe a AdministraQao a intervenQao devida e vievel
para solucionar e/ou minimizar os problemas que lhes sao apresentados;

CONSIDERANDO, enfim, as disposiQ6es contidas no procedimento

administrativo no 4401/201 3-7;

RESOLVE editar o seguinte Provimentol

Art. 'lo. Fica criado, no ambito do Minist6rio Publico do Estado do Ceara, o
N(cleo de Interveneao Pontual.

Art. 20. O N cleo sera composto por estagi6rios da erea do Direito e por

um Promotor de Justiga, este na condigao de orientador/coordenador, escolhido pelo

Procurador-Geral de JustiQa, dentre aqueles que oficiam nas Promotorias Criminais.

Art. 30, Os estagiarios ficarao vinculados at Central de Inqu6ritos do
Minist6rio Piblico.

Art. 40. O Ntcleo tera como atribuigao precipua a
policiais que se encontram com vistas ao Minist6rio Piblico.

O Minislerio Piblico € instiluigao pernanente, Gwncial ) fu.Fo jurisdicional
juridi(z, do regime denoortico e dos interesses sociais e indivi indisponlveis
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Art. 50. A intervenqao do grupo sera precedida de solicitaQao do promotor
Natural que se encontrar com acumulo de inqu6ritos policiais d espera de manifestagao
do Minist6rio Piblico ou de recomendagao da Corregedoria-Geral do Minist6rio piblico.

Slo. O Gestor Estaduat da ENASP - Eshat6gia Nacional de Justiga e
Seguranga P[blica, tamb6m podera acionar o grupo, para fins de cumprimento da Meta
02 instituida peta citada estrat6gia.

S2o. Aos integrantes do Nfcleo fica vedada a an6lise
policiais que nao estejam inseridos em suas atribujg6es.

em inqu6ritos

Art. 60. Os inqu6ritos policiais serao encaminhados paulatinamente ao
Ntcleo, a pedido de seu Coordenador, pela Central de Inqu6ritos e/ou Secretaria de
Vara, devendo a escolha dos mesmos atender a dois crit6rios:

| - os inqu6ritos policiais de menor complexidade;

ll - aqueles que estiverem ha mais tempo d espera de manilestagao
ministerial.

Art. 70, A intervengao oo
podera uftrapassar 30 (trinta) dias, salvo
do Procurador-Geral de Justiga.

Nicleo em cada Promotoria de Justiea nao
em casos excepcionais. mediante autorizaeao

Art. 8o, O Coordenador do N(cleo
inqu6ritos policiais que torem por ele analisados,

ter6 atribuiQao para oficiar nos
no periodo de sua atuagao, sem

prejuizo da atribuigao do promotor Natural;
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Art. 9p. O Coordenador do Nucleo devera enviar ao procurador-Geral de
Justiga e ao Corregedor-Geral do Minist6rio pibtico, ao finat de cada interven€o,
relat6rio especiticando a quantidade de inqu6ritos encontrados com vistas, o quantitativo
analisado por cada estagiario e, se houver, o saldo remanescente de inqu6ritos.

Art. 10. O pedido de intervengao do Nucleo devere ser dirigido ao seu
Coordenador, que, no atendimento adotare o seguinte crit6rio de prioridade:

| - a quantidade de inqueritos policiais com vista;

ll - a ordem cronol6gica do pedido.

Art. 11. Os catsos omissos serao resolvidos pelo procurador_Geral de
Justiqa.

Art. 12, Este Provimento enlra em vigor na data de sua publicagao,
revogando-se as disposigoes em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, em Fortaleza, ri l  de 2013.

Alfredo RICARDO de Hol cante
Procurador-Geral de J do Estado do

o Minisr€rio 
"'ibri. 
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