
f,STADO DO CEARA
MINISTfRIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

O PROCITRADOR-GERAL DE JUSTICA, no exercicio das atribuiEoes que
lhe confere o aftigo, 26, inciso XIX, letra g, da Ifi Complementar ,j2lZOOB, lLi
Organica e o Estatuto do Minist6rio hiblico do Estado do Cear, e.

CONSIDERANDO a reg€ncia dos principios da logalidade e da eficiencia
insertos no artigo 37, c,lprr, da ConstituiQao da Reptiblica;

CONSIDERANDO que cabe aos membros do Ministdrio piblico desempenhar
com zelo e presteza as suas funE6es, praticando os atos que lhes competir;

CONSIDERANDO que o auxilio consiste em uma medida exceDcional.
pontual e provis6ria;

CONSIDERANDO a necessidade de fixar crit6rios obietivos Dara a concessao
de auxrlio no ambiLo do Minislir io Publico do LsLado do Ceari;

CONSIDf,RANDO a necessidade de observar o pdncipio do promoror
Nalural. conforme arr.50. inciso Lll l . da Constituigao Federal e,

CONSIDERANDO que o Ministdrio Priblico 6 uno e indivisivel, i luz do que
preceitua o a .127, g1o, da ConsriruiQao Federal

RESOLVE:

Art. 1". O membro do Minist6rio pliblico podere ser auxiliado no desempenho
de suas atdbuiQoes por outro membro, no caso de acimulo excepcional de servlEos,
devendo a designaqao ser precedida de:

PROVIMENTO N' 02212014

Estabelece critorios para a concesseo de auxilio no
embito do Minist6rio Priblico do Estado do Ceari e
di outras provid6ncias.

I. pedido pror
ser auxiliado;

pelo Membro que esteja d frente do 6196o de execuQao a
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IL deflagragao de mutirao pelo Minisrdrio priblico ou pelo poder Judiciario.

$ l'. Na hip6tese do inciso II, o membro a ser auxiliado deverii ser instado a se
manifestar sobre o auxilio.

S 2'. O Procumdor-Ceral de JustiQa poded, de oficio ou por sugestao da
Corregedoria-Geral do Minist6do piiblico, mediante decisio fundamentada, instituir
auxilio a determinado 6rgao de execuEao do Minist6rio piblico do Estado do Cearr,
submetendo, previamente, a sua decisao Ar deliberaQao do Conselho Superior do Ministddo
Piblico.

Arl20. O Membro do Ministdrio hiblico que solicitar auxilio dever6:

. 
I. informar o niimero de procedimentos e prcc€ssos i espera de movimentaEao,

juntando as certid6es comprobat6rias;

II. justificar o acimulo de sewigo.

Art. 3". Os membros do Minist6 o ptiblico que se encontrarem prestaldo
auxilio, em decorr€ncia do acimulo de servigo, poderAo se manifestar em todos i.eitos
administrativos e judiciais relativos As funQoes acumuladas.

Panigrafo inico. para fins de organizagao e otimizagao das aq6es a serem
desenvolvidas durante o periodo de auxilio, os membros, auxiliado e au\iliando, poderao
ordenar ou dividir as atribui$es, o que nao os desobriga de oficiarem em todos os feitos,
nos termos do caprt deste artigo.

. __ _ 
Art 40. Ao membro que esteja sendo auxiliado d vedado o afastamento para gozo

de fd as.

Parigrafo rinico. Nos casos de licenga ou ouffos afastamentos previstos em lei do
membfo auxiliado, o auxiliando fical.4 responsivel por todas as atribuig6es da promotoria.

Art. 50. O auxilio serd conoedido por prazo nao superior a 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogado, por igual periodo.

Panigrafo inico.
Minist6rio Priblico.

a prorrogaeAo seri ouvida a Coffegedoria_Geral do
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Art. 6'. A escolha do Membro auxiliar caberA ao procurador_Geml de JustiEa,
sendo facultado iquele que solicitar o auxilio sugerir o membro do Ministdrio pliblico
que^tenha disponibilidade para auxiliilJo, sugestao esta que n6o vincula a escolha do
chefe da instituigao.

Art. 7". O membro do Ministdrio piiblico designado para auxiliar, nos rermos
dgste Provimento, deverd informar ao procurador_Geral di Justica. o nrimero de
procedimentos e processos d espera de movimentaCao na pr;motoria de sua
tituladdade.

Aft.8'. O membro do Ministdrio priblico que estiver sendo auxiliado eu suas
alribuicoes neo podera ser de\ignado para au\i l iar.

Art. 9', O membro do Mi st6rio prjblico que esteja prestando auxilio a outto
6rgao de execuQAo deverd enviar d Corregedoria-Geral do Ministdrio ptiblico resenha
estatistica eletr6nica "separadamente da Titularidade,', conforme oficio-006/2013-
CGMP/?GJ/CE.

Panigrafo inico. Caso o membro do Minist6 o piiblico
auxilio nao apresentg a resenha especifica, o auxilio serd revogado,
ser designado pam prestar novo auxilio, at6 suprir esta omissao.

que esteja prestando
ficando impedido de

Art. 10. O membro do Ministdrio piblico que apresentar actimulo de
procedimentos ou ptocessos d espera de manifestaQeo em sua iitularidade nao poderd
ser designado para prestat auxilio nos termos deste provimento.

Art. ll. O auxilio de membros do Minist6rio pliblico aos Centros de Aporo
Operacional, nos termos do art.13 do provimento 70l200g, nao podera exceder a 0l
tum)  ano:

Art. 12. Os afiigos 1o e 20 do provimento n.o jgl2}13 passam a vigorar com as
seguintes redaq6es:

Art.1" - -- ------

VII - Ao membro do Minisrd o priblico que, al6m da sua titula dade, lor
designado para oficiar em mutirao;

Art. 2" ----------

XIX Secret6rio(a)
Consumidor- DECON;

a) do Progmma Estadual de defesa do
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XX - Coordenador Regional do DECON, nas unidades que estejam integradas
ao Sistema Nacional de InformaQao e Defesa do Consumidor SINDEC;
Art. 13. A Secretada-Geral do Minist6do piblico dever6 providenciar. al6m da

publicaedo da pofiaria de auxilio no Di6rio da Justiqa. o envio dei6pia para o membro
auxiliado e para o membro que prestar6 o auxilio, atravds do e-mar1 institucional.

Art, 15. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicageo, revogadas
as disposigdes em contfdrio.

2014.
Gabinete do Procurador-Geral de Justica, em Fo aos 20 de janeiro de

Alfredo RICARDO de
Prlcu

Ca-falc


