
MPCE 
Ministério Público 
do Estado do Ceará 

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RECOMENDAÇÃO N.° 002/2019/CGMP-CE 

Recomendação aos membros do Ministério 
Público do Estado do Ceará para que 
mantenham controle efetivo no cumprimento 
dos prazos dos inquéritos policiais remetidos à 
Delegacia de origem para cumprimento de 
diligências. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. JOSÉ WILSON SALES JÚNIOR, com base 
no artigo 58, inciso IV, da Lei Complementar n° 72/2008 e 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 
1279  da CF); 

CONSIDERANDO que o artigo 50,  inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 
assegura a todos a "razoável duração do processo", inclusive no âmbito 
administrativo, bem como "os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação"; 

CONSIDERANDO que na forma do controle difuso, disciplinado no art. 30,  

inciso 1, da Resolução n° 024/2015-OECPJ, o controle externo da atividade 
policial será exercido por todos os membros com atribuição na área criminal, 
quando do exame dos procedimentos (inquéritos, Termos Circunstanciados de 
Ocorrências, representações, medidas cautelares, etc) que lhes forem 
distribuídos; 

CONSIDERANDO que no decorrer das correições e inspeções realizadas tanto 
em Promotorias de Justiça da Capital, quanto do interior, a Corregedoria-Geral 
identificou um grande acervo de inquéritos policiais, com carga ao MP, 
encaminhados às delegacias para novas diligências, sem qualquer controle dos 
prazos; 



MPCE 
Ministério Publico 
do Estado do Ceará 

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLVE RECOMENDAR aos membros do Ministério Público do Estado 
do Ceará que: 

1. Mantenham controle efetivo no cumprimento dos prazos dos 
procedimentos policiais remetidos às delegacias de polícia para novas 
diligências, requisitando aqueles com prazo de diligência extrapolado, 
procedendo a reanálise dos mesmos, e, somente em caso da impossibilidade de 
oferecimento de denúncia que se dê a devolução dos mesmos, sem prejuízo de, 
em caso de eventual desídia da Autoridade Policial, comunicação dos fatos à 
Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de Segurança Pública e Sistema 
Penitenciário. 

Fortaleza, 25 de evereiro de 2019. 

JOSÉ WILS 
Corregedor-Ge  do Ministér 

NIOR 
o Público. 


