
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO N' OIOI2OI4

Disciplina a entrega da declaraqio de
bens e valores pelos membros do
Minist6rio Priblico do Estado do Cear6
e sua atualizageo anual, para lins d€
andlise da evolugSo do patrirndnio,

O Procurador-Geral de Justiga do Estado do Cear6, no uso das
atdbuiE6es previstas nos incisos V e XVIII, todos do artigo 26, da Iri Complementar
Estadual n.72, de 12 de dezembro de 2008 e considerando o disposto no artigo 1., da
Ifi Complementar Estadual n.85, de 21 de dezembro de 2009.

CONSIDERANDO que o acompanhamento da evoluqao
patrimonial dos membros do Minist€do hiblico atende aos principios constitucionais
da probidade e da moralidade na Administracao piiblica:

CONSIDERANDO que o art. 142, S 10, da ConstituigAo do
Estado do Cear6 determina que os membros do Minist6rio priblico Estadual deverio
"enviar anualmente declaragio de seus bens, dos bens de seus a6njuges e dos
descendentes at6 o primeiro grau ou por adoEdo, ao Col6gio de procuradores e A
Conegedoria do Ministddo Piiblico, que adotarao as providencias cabiveis em caso de
suspeita de enriquecimento ilicito ou outras inegularidades,':

8.429, de

quanto d

condiQao

CONSIDERANDO o que disp6e o art. 13, da I_ei Federal no
02 de junho de 1992 (I Ei da Improbidade Administrativa), especialmente
necessidade de que a declaragdo de bens e valores dos agentes pfblicos,
indispens6vel para a posse e exercicio, seja anualmente atua{}pda, devendo
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compreender im6veis, m6veis, semoventes, dinheiro, titulos, aE6es, e qualquer outra

espdcie de bens e valores patrimoniais, localizados no Pais ou no exterior, e, quando

for o caso, abranja os bens e valores patrimoniais do c6njuge ou companheiro, dos

filhos e de outras pessoas que vivam sob a depend€ncia econdmica do declarante,

excluidos apenas os objetos e utensilios de uso dom6stico;

CONSIDERANDO que os membros do Ministdrio PLiblico, na

qualidade de agentes piiblims, estAo submetidos aos ditames da Lri Federal no

8.429/92, relatlvamente aos atos ndo jurisdicionais, e que o art. 90, inciso VII, do

ref'erido diploma legal, preceitua que: "Constitui ato de improbidade administrativa

importando enriquecimento ilicito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial

indevida em raz6o do exercicio de cargo, mandato, funEdo, emprego ou atividade nas

entidades mencionadas no art. 1'desta lei, e notadamente: VII - adquirir, para si ou

para outrem, no exercicio de mandato, cargoJ emprego ou fungdo piblica, bens de

qualquer natureza cujo valor seja desproporcional i evolugdo do patrimdnio ou d renda

do agente pfblico";

CONSIDERANDO a determinaqao mntida ro alt. 59, g.t, da

I-ei N' 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (l-ei Orgdnica Nacional do Ministdrio

Priblico), a preceituar que: "O candidato nomeado deverii apresentar- no ato de sua
posse, declaraEAo de seus bens e prestar compromisso de desempenhar, com retidao, as

fungdes do cargo e de cumprir a Constituigdo e as leis.";

CONSIDERANDO a obrigatodedade da declaraqdo anual de

bens e rendas para o exercicio de cargos, empregos e funE6es nos poderes Executivo,

Irgislativo e Judici6rio, nos termos da I-ei Federal No 8.730, de 10 de novembro de
1993, de obrigat6da observancia pelos Estados, Distrito Federal e M ios (art. 7o):
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RXSOLVE:

Art. l'. A declaragao dos bens e valores que integram o

patdm6nio privado dos membros do Minist6rio Piiblico do Estado do Ceard e a sua

atualizagAo anual obseryarao as normas deste Provimento,

Art. 2'. Os membros do Minist6do Priblico do Estado do Cearii

dever6o encaminhar ao Coldgio de Procuradores e d Corregedoria-Geral do Minist6rio

Piblico, at6 trinta dias ap6s a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal do

Minist6rio da Fazenda para a apresentaEao da Declaraqdo de Ajuste Anual do Imposto

de Renda Pessoa Fisica, bern como na data em que deixarem o exercicio do cargo, a

declaraQao atualizada de bens e valores que integram o seu patrim6nio privado, que

deve compreender im6veis, m6veis, semoventes, dinheiro, titulos, aq6es, e qualquer

outra especie de bens e valores patrimoniais, localizados no Pais ou no exterior,

excluidos apenas os objetos e utensilios de uso domestico.

$ 1'. Os membros do Minist6rio Priblico do Estado do Cear6

deverdo encamilhar tamb6m, no mesmo prazo estabelecido no caput, declaraqao de

igual teor de seus c6njuges ou companheiros (as), dos filhos e de outras pessoas que

vivam sob a sua dependdncia econdmica.

$ 2". O candidato aprovado em concurso de ingresso na carreira

do Minist6rio Prlblico do Estado do Cear6 ao ser nomeado deverd apresentar e

Procuradoria-Geral de JustiEa, no ato da sua posse, declaraQao de bens relativa aos 2

(dois) fltimos exercicios fiscais, nos termos do artigo 125 da l-ei Complementar n.n

72, d,e 12 d,e dezembro de 2008.

s
prazo determinado ou

3". A recusa a prestar declaraEao dos bens e valores dentro do
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competente processo administrativo disciplinar, sem prejuizo das demais sangdes

cabiveis.

$ 4". O membro do Ministddo Piblico, a seu critdrio. poder6

entregar c6pia da declaraQao anual de bens apresentada a Secretaria da Receita Federal

na conformidade da legislaEao do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer

natureza, com as necessdrias atualizaqoes, para suprir a exigencia contida no caprt.

$ 5'. Na hip6tese da declaraEdo de bens e valores de que trata

este Provimento nao se tratar de c6pia da apresentada e Secretaria da Receita Federal,

deverd conter as mesmas informagdes desta fltima, inclusive a avaliaEao dos bens e

direitos relativa ao ano anterior ao da apresentaEdo, devendo o membro firmar

declaraqSo expressa, sob as penas da lei, no sentido da coincidencia do conterido dos

documentos.

Art. 3'. O Col6gio de Procuradores de JustiEa do Esrado do

Ceard e a Conegedoria-Geral do Ministdrio Piiblico poderdo examinar, sempre que
julgarem necessiirio, a evoluEAo patdmonial dos rnembros, a 1im de verificar a

mrnpatibilidade desta com os recursos e disponibilidades que comp6em a sua renda.

Par6grafo Unico. Constatada a incompatibilidade patrimonial,

na forma estabelecida no caput, caberd i Corregedoria-Geral do Minist6rio priblico

adotar as providCncias cabiveis.

Art. 4". A obrigagao de entregar declaraqao de bens e valores de

que trata este provimento ndo poderd ser suprida mediante simples autodzaQao e

Procuradoria Geral de JustiEa de acesso irs declaraE6es de imposto de renda que os

membros do MiFist6do Prjblico do Estado do Ceari tenham Drestado iunto e Receita

Federal.
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Art. 5'. Observado o prazo de que trata o art. 2o, do presente

Provimento, os membros do Ministdrio Piblico do Estado do Ceare podereo apresentar

em 2014, excepcionalmente, as declara$es de bens e valores relativas aos anos-

exercicios 2OO9,2010, 2011,2072 e 2013, contemplando as mesmas informaEoes e

sob as mesmas penas aludidas no presente ato normativo, de modo a permitir o exame

da evoluQao patrimonial,

Art. 6'. Este Provimento entra em vigor na data de sua

publicaEdo, revogando-se as disposigoes em contrerio.

PUBLIQUE"SE. REGISTRE-SE.

Gabinete do Procurador"Geral de JustiQa, ortaleza, 14 de janeiro

de 2014

Alfredo RICARDO de H HADO

Procurador-Geral de J i9a do Estado Ceara


