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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA nº 021/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2018/489646, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

apurar suposto abandono de animais pelos proprietários Deborah Alice Albano Teixeira, Paulo Tasso Cavalcante Castro e Paulo 
Afonso de Accioly Sousa Filho, devendo, para tanto, adotar as seguintes providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3.  Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4. Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 20 de março de 2018.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça respondendo pela 2ªPmJ-MAPU/MPCE

PORTARIA nº 026/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2016/381936, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

obter informações sobre o fato noticiado, o qual dá conta de uma reforma realizada pelo síndico do edifício Roraima, nas 
colunas de sustentação do prédio, sem um projeto aprovado por engenheiros nem pela Prefeitura Municipal, o que representa 
riscos ao edifício, inclusive podendo levar ao desabamento deste, o edifício é  localizado na rua Tomas Acioli n°199, devendo, 
para tanto, adotar as seguintes providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3. Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4. Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 20 de março de 2018.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça respondendo pela 2ªPmJ-MAPU/MPCE
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PORTARIA nº 031/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2017/420144, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

obter informações sobre os fatos noticiados, os quais dão conta de poluição sonora e outros decorrentes de eventos que 
acontecem na rua Mírtio Meyer, nº 200, bairro Mondubim, nesta capital, devendo, para tanto, adotar as seguintes providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3 Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4.Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 21 de março de 2018.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça respondendo pela 2ªPmJ-MAPU/MPCE

PORTARIA nº 033/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2017/432033, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

obter informações sobre os fatos noticiados, os quais dão conta de construção irregular que se desenvolve em licença, alvará 
de construção ou projeto aprovado levado a efeito na rua Germano Franck, n°288, vizinho ao número 905, no bairro Itaperi, 
Fortaleza-CE, devendo, para tanto, adotar as seguintes providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3 Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4.Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 21 de março de 2018.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça respondendo pela 2ªPmJ-MAPU/MPCE
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PORTARIA nº 035/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2017/408008, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

apurar em desfavor do Município de Fortaleza a suposta cobrança de taxas pelo processamento de pedidos de licença ambiental 
e planos de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), devendo, para tanto, adotar as seguintes providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3 Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho:
“COMUNIQUE-SE a OUVMP da chegada de respostas da SEUMA e da PGM a fim de que a parte interessada, querendo, 

possa ter acesso, e do presente despacho de instauração de Inquérito Civil;
CONSULTE-SE e JUNTE-SE impressos dos dispositivos referentes às taxas de licenciamento ambiental, do alvará de 

construção automático e da “taxa de solicitação geral” referente ao PGRS, mencionados às fls. 29, para análise detalhada.”;
4.Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 20 de março de 2018.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça respondendo pela 2ªPmJ-MAPU/MPCE

PORTARIA nº 036/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2017/486556, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

obter informações sobre o fato noticiado, o qual dá conta de desrespeito do município em relação às recomendações feitas 
pelo MPE e pelo Tribunal de Justiça na problemática dos feirantes da José Avelino, devendo, para tanto, adotar as seguintes 
providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3 Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4.Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 26 de março de 2018.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça respondendo pela 2ªPmJ-MAPU/MPCE
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PORTARIA nº 038/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2018/511110, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

obter informações sobre o fato noticiado, o qual dá conta de uma invasão ao terreno localizado na Av. Senador Carlos Jereissati, 
n°58, bairro Dias Macedo, nesta capital, bem como a referida área trata-se de APP, devendo, para tanto, adotar as seguintes 
providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3 Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4.Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 19 de abril de 2018.

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
Promotor de Justiça da 2ªPmJ-MAPU/MPCE

PORTARIA nº 039/2018
(Instauração de Inquérito Civil Público)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça respondendo pela 2ª Promotoria 
de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos arts. 
129, inciso III, da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93, 8º, §1, da Lei nº 7347/85 e 114 §4 da Lei Complementar 
nº 72/2008;

CONSIDERANDO o que determina o art. 2º c/c art. 9º, I, da Resolução nº 36/2016 – OECPJ, bem como o 7º desta Resolução, 
que estabelece que o inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado 
e presidido por membro do Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos e 
interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerente as funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 19 da Resolução nº 36/2016 – OECPJ estabelece que o inquérito civil público deverá ser 
concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada 
de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, mediante remessa, por ofício ou via eletrônica, de copia da decisão.

RESOLVE:
Instaurar o Inquérito Civil Público nº 2018/511350, nos termos da Resolução nº 36/2016 – OECPJ (vide art. 10), para se 

obter informações sobre o fato noticiado, o qual dá conta de uma invasão na praça Nepomuceno Né, localizada entre as Ruas 
Eusébio de Sousa com Rua Carlos Gomes e Rua Mestre Rosa, em frente ao bar do Arlindo, devendo, para tanto, adotar as 
seguintes providências:

1. Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração concedida pelo Sistema Arquimedes e procedendo-
se com as anotações no livro próprio, se houver;

2. ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, nos termos do §8º do artigo 20, da 
Resolução nº 36/2016 – OECPJ, providenciando-se sua publicação no Diário de Justiça conforme Ofício Circular nº 32/2016/
SEGE/PGJ/CE;

3 Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se despacho;
4.Encerrado o prazo de 01 (um) ano sem que a investigação tenha sido concluída, venham-me conclusos para prorrogação 

de prazo, nos termos do art. 19, da Resolução nº 36/2016 - OECPJ.
Fortaleza, 20 de abril de 2018.

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
Promotor de Justiça da 2ªPmJ-MAPU/MPCE
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RECOMENDAÇÃO N.º 001/2018 – PGJ/PJM/CEAPM

O Promotor de Justiça de entrância final JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, respondendo pela Promotoria de 
Justiça Militar Estadual e pelo Controle Externo da Atividade Policial Militar, com escopo no que propala o art. 5. º, inciso 
VII, da Constituição Federal, arts. 26, incisos V e VII, da Lei Federal n.º 8.625/93, arts. 115, inciso I, 116, V e VII, das Leis 
Complementares n.ºs 09/98 e 72/2008, bem ainda, no uso de suas atribuições legais, etc.;

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais(art. 127, caput, da 
C.F.);

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 
lei(Art. 129, I, da C.F.), bem como, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição Federal(art. 129, II)

Considerando que constitui uma das funções institucionais do Ministério Público, exercer o Controle Externo da Atividade 
Policial(art. 129, inciso VII, da C.F.); cabendo ao Ministério Público Militar o Controle Externo da Atividade Policial Militar (Art. 
115, incisos I a IX, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual n.º 72, de 12 de dezembro de 2008 - LOEMPCE, Art. 55, do 
CPPM e Resolução  n.º 32/2016/OECPJ);

Considerando se constituir prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras 
previstas na Lei Orgânica, receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto 
aos quais oficiem(Art. 40, inciso I, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 – LONMP, e, Art. 210, inciso VI, da Lei 
Complementar Estadual n.º 72, de 12 de dezembro de 2008 – LOEMPCE);

Considerando, competir ao Ministério Público, dentre outras atribuições, expedir recomendações, visando à melhoria dos 
serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 
fixando prazo razoável para a adoção das providências:

Considerando que por força da Lei n.º 13.491, de  13/10/2017, todos os crimes previstos no Código Penal Militar, Código 
Penal Comum e Legislações Extravagantes, praticados por policiais militares e bombeiros militar, serão processados e julgados 
pela Justiça Militar Estadual;

Considerando que embora os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais e/ou bombeiros militares contra civis 
continuam sendo processados e julgados pelo Tribunal Popular do Júri(ex vi  do art. 1.º, da Lei n.º 13.491/2017;

Considerando que a Lei n.º 9.299, de 07/08/1996, em seu artigo 2.º, parágrafo 2.º, estabelece que a apuração dos crimes 
dolosos contra a vida praticados por militares e /ou bombeiros militares contra civis, continua sendo da responsabilidade da 
Polícia Judiciária Militar;

R E S O L V E :

RECOMENDAR aos Ilustres Comandantes Gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bem ainda, ao Delegado 
Geral de Polícia Civil do Estado do Ceará:

AOS COMANDANTES GERAIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR:

Art. 1.º) Que ao tomar conhecimento de notícia de ilicitude penal praticada por militares e/ou bombeiros militares em serviço 
ou não, inclusive  os  crimes dolosos contra a vida praticados contra civis, instaurem de imediato à apuração, através da polícia 
judiciária militar, atraés de Auto de Prisão Flagrancial quando comportar, ou de Inquérito Policial Militar.

AO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL:

Art. 2.º) Que adote as providências legais administrativas, no sentido de cientificar aos Delegados de Polícia Civil do Estado 
do Ceará que, a atribuição originária para apuração de crimes militares praticados por policiais e/ou bombeiros militares, será 
dos Comandos das duas instituições militares, sem prejuízo, no entanto, de que a autoridade de polícia judiciária civil, fazendo 
uso do poder de polícia e discricionariedade, no caso de crimes dolosos contra a vida praticados contra civis, instaure, também, 
persecução penal provisória, quando o fato delituoso ocorrer sob sua circunscrição.

Art. 3.º) Revogam-se as disposições contrárias que forem previstas na RECOMENDAÇÃO n.º 002/2016 – PGJ/PJM/CEAPM.

Registre-se e cientifique-se os Exm.ºs Procurador Geral de Justiça do Ceará, Corregedor Geral do Ministério Público do 
Ceará, Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Comandantes Gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Ceará, Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Ceará, Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar Estadual, 
e ao Secretário Geral da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, para fins de publicação no Diário da Justiça, bem ainda, 
seja remetida cópia desta recomendação, por ofício circular(e-mail), à todos os membros do Ministério Público do Ceará, para 
conhecimento e observância legal doravante.

Fortaleza(CE), 02 de maio de 2018

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
Promotor de Justiça Militar(Respondendo)
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