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PROCURADORTA GERAL DE JUSTtgA

RESOLUqAO N" 004/2011 -CPJ

Disp6e sobre a atuaqeo dos 6rgaos de execugeo do Minist6rio Ptbl ico do Estado do Ceari,  na comarca de Fortaleza,no imbito da defesa da cidadania; defesa da educaq6o; defesa do idoso e pessoa portadora de deficiencia; defesa dopatr imonio p0bl ico e tutela de fundagoes e entidades de interesse social.

o coLEGlo DE PROCURADORES DE JUsTeA Do MtNtsrERto pUBLtco Do ESTADo Do CEARA, no uso de suasatr ibuic6es, expressamente conferidas nos art igos 12, Xl l l  e 23, s 20, da Lei g.625/93 (Lei 0196nica Nacional do Minist6rioP0blico) e na Lei Complementar Estadual no 22.

CONSIDERANDO que a Consti tuigao da Rep0blica Federativa do Brasi l  de 1988, incumbiu ao Minist6rio pibt ico atutela da ordem juridica, do regime democratico e dos intoresses sociais e individuais indisponiveis;

coNslDERANDo as atr ibuig6es legais conferidas ao Minist6rio Pribt ico na tutela dos direitos da cidadania, bemcomo na concretizaqeo dos direitos sociais previstos na Consti tuigao Fedoral e leis infraconsti tucionais;

c o N s l D E R A N D o q u e a L e i  c o m p l e m e n t a r e s t a d u a l  n o 7 2 , d e  l 6 d e d e z e m b r o d e z o 0 g - L e i  o r g 6 n i c a e e s t a t u t o d o
Ministdrio Pibl ico do Estado do cea16, art.65, $ 30, deferiu ao Coldgio de Procuradores de Justica a f ixacao dos n(cleose das atr ibuic6es dos Promotores de Justiea nas areas de defesa da cidadania; defesa da eoucagio; defesa do idoso epessoa portadora de deficidncia; defesa do patr im6nio pribl ico o tutela de fundag6es e entidades cte interesse social:

RESOLVE

Art '  1o -Alem do exercicio perante es Varas Civeis e respectivas, os Promotores de Justiga Civeis, na Comarca de Fortaleza,
tCm atr ibuig6es:

| -  Da 1a a 38 e mais uma Promotoria Auxi l iar a ser designada, da 23a a 25a, na 6rea de defesa do patr im6nio p0bl ico,
competindo-lhes:

a) promover e acompanhar medidas judiciais, extrajudiciais ou administral ivas para a defesa do patr imonio pgbl ico, inclusive
decorrentes das normas para l ici tagOes e contratos da AdministragSo Prirbl ica, Dem como as sang6es previstas na legislaqao
especial,  apl iceveis aos agentes pUblicos nos casos de improbidade administrattva, nos termos da Lei.

l f  -  Da 4a a 12a, na 6rea de defesa da cidadania, competindo-lhes:

a) promover a defesa dos direitos consti tucionais do cidadeo, garantindo o seu efet ivo respeito pelos poderes prlbl icos epelos presladores de servigos de interesse p0blico;

b) receber dentncias de lesSo a direitos consti tucionais, noti f icando o responsavel para que tome as providencias
necessArias a prevenir a repetiqSo ou que determine a cessagSo do desrespeito veri f icado;

c) f iscal izar o cumprimento do principio da igualdade, combatendo a discriminagao e primando pela transparencia na
formagao profissional e do trabalho, recursos humanos, lazer, esporte, cultura, acesso a just iga, transporte, dentre outros,
zelando pela acessibi l idade em todas as 6reas;

d) velar pelo respeito a l iberdade de consciencia, expresseo e crenga, ao l ivre exercicio do culto rel igioso e a l iberdade de
associaggo;

e) f iscal lzar os meios de comunicagao social,  a f im de orientar, educar e coibir,  quando necessdrio, informaQoes e publicidade
err0neas e/ou ofensivas A dignidade da pessoa humana;

f) f iscal izar as pol l t icas urbanas de implementaggo do direito social d moradia, velando pela correta e regular ut i l izagio do
fundo de lerras do municipio de Fortaleza, com 6nfase na erradicagao das dreas de r isco;

g) atender ao pi lbl ico, procurando identi f icar quesloes de embito colet ivo ou individual homogeneo, bem como de natureza
penal, encaminhando'as aos 6rg5os de execugao. Na hipotese do caso ser exclusivamente individual, que demande agdojudicial,  deverd encaminhar o (s) atendido (s) aos orgaos de orientagao juridica e defesa juct icial gratuita;

h) informar as entidades pibl icas e privadas a respeito de suas responsabil idades consti tucionais e f iscal izar o seu efet ivo
cumprtmento:

i)  expedir recomendagoes visando d melhoria dos servigos pribl icos, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens
cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razo|vel para ado96o das providencias cabiveis;

j)  sol ici tar g PrevidCncia Social a implantagao dos beneficios acidentdrios devidos ou encaminhar c6pia da investigagao
efetuada no ambito do Ministerio Publico a parte interessada ou A assist€ncia judicidria para a propositura das ag6es pert inenGs;

l) manter cadastro atual izado dos sindicatos de empregados com o objet ivo de promover sua efet iva atuagio em favor dos
acidentados do trabalho, conforme a legislag6o em vigor;

m) representar ao INSS para a propositura de ag6es regressivas contra o empregador, quando o acidente do trabalho gerador
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do beneficio previdencidrio tenha decorrido de culpa do empregador pela inobservancia das normas- padrao de seguranQa ehigiene do trabalho, indicadas para a protegao individual ou colei iva:

n) zelar pelo efet ivo respeito a legislageo relat iva ao meio ambiente do trabalho e aos direitos dos acictentados do trabalho.

l l l  -  Da 13a a 16{, na 6rea de defesa da Educagao, competindo-lhes:

a) f igcal izar a gestSo pol i t ica de educageo do Estado e do Municipio, promovendo as medidas administrat ivas e judiciais
tendentes a garanl ir  a universal izagSo do ensino, de acordo com as diretr izes e bases da educagao nacional;

b) promover, conjunta ou separadamente, com 6rgao de executeo correspondente, medidas para a protegeo e garantia dosdireitos do portador de necessldades especiais A educagAo;

c) promover, conjunta ou separadamente, com o 6rgao de execugeo correspondente, medidas judiciais e extrajudiciais paraa implementaqeo do Estatuto da Crianga e do Adolescente no que diz respeito ao direito fundamental a educagao;

d) promover medidas obiet ivando o combate a evas6o escolar, bem como d inclusao de criangas e adolescentes no sistemaeducacional o0bl ico:

e) f iscal izar a correta apl icagSo dos recursos orgament6rios e contr ibuigoes sociais destinadospromovendo as medidas judiciais, inclusive as referentes d improbiclade administrat iva, bem como
administrat ivo e extrajudiciais cabiveis.

e area educacional,
medidas no ambito

fv - Da 17a a22a, na 6rea de defesa do idoso e da pessoa clef iciente, competindo-lhes:

a) promover a defesa do idoso e da pessoa deficiente, por meio de medidas extrajudiciais e judiciais;

b) assegurar um melhor atendimento aos idosos e is pessoas portadoras de deficiencia, inclusive promovendo maiorintegraqao com a sociedade civi l ;

c) identi f icar as fontes de custeio das pol i t icas p0blicas voltadas para idosos e pessoas porladoras cle clef iciencia,promovendo uma rigorosa f iscal izageo do uso e destinagao das verbas p[bl icas;

d) promover aQoes preventivas, informativas e f iscal izatdrias de obedi€ncia As normas que determinam a el iminageo
das barreiras arquitetonicas em predio$ pOblicos e privados, vias p0bl icas e veiculos de transporte cotet ivo, podendo ser
implementadas por meio de parcerias necessdrias:

e) promover a defesa dos direitos das pessoas porladoras de deficiencia, identi f icando-as no sistema prisional, dando
especial atengao d sa[de em trabalho arl iculado com os Orgeos de execugao correspondentes.

V - Da 27a a 30a, na 6rea de tutela de fundag6es e entidades de interosse social,  competindo-lhes:

a) velar pelas fundagoes e entidades de interesse social que tenham sede ou atuem em Fortaleza;

b) examinar as conlas prestadas anualmente pelas fundagoes e entidades de interesse social;

c) exigir prestaggo de contas por parte dos administradores das fundag6es e entidades de interesse social,  quando estes
nao as apresentarem no prazo e na forma regulamentares, requerendo judicialmente referida prestageo de contas, quando
necesserio;

d) aprovar alteragoes estaluterias e promover as medidas objet ivando a adequageo do regulamento das fundagoes e
entidades de interesse social,  as suas f inal idades e e lei l

e) f iscal izar o funcionamento das fundagdes e entidades de interesse social,  para controle de adequagdo da at ividade de
cada inst i tuigao a seus f ins e da legal idade e pert inencia dos atos de seus administradores considerando as disposig6es legais
e regulamentares,

f) f iscal izar a apl icageo e ut i l izaglo dos bens e recursos destinados es fundaQ0es e entidades de interesse sociat:

g) reguisitar documentos que interessem a f iscal izag5o das fundagoes e entidades de interesse social;

h) visi tar regularmente as fundagdes e entidades de interesse social;

i )  requerer, em juizo ou fora dele, a remogao de adminislradores das fundagoes e entidades de interesse social,  nos casos
de gestao irregular, e a nomeagao de quem os substi tua, quando for o caso;

j) promover a anulaqao dos atos praticados pelos administradores das fundag6es e entidades de interesse social que nio
oDservarem as normas estatuterias, regulamenlares e as disposigOes legais, requerendo, se necessdrio. o seqUestro dos bens
alienados irregularmente e adotando outras medidas judiciais e extrajudiciais adequadas;

l) promover a extinqSo das fundagoes inst i tuidas por escri tura publ ica ou testamento e a dissolugao das entidades de
interesse social,  nos casos previstos em lei:

m) elaborar os estalutos das fundag6es, se neo o f izer o inst i tuidor ou aquele a quem se cometeu este encargo, na forma
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da Lei;

n) aprovar minutas das escri turas de inst i tuiqao de fundagoes, veri f icando se atendem aos requisitos legais e se bastam os
bens aos f ins a que se destinam, f iscal izando o seu registro;

Art.  2o Na ocorrencia de conexSo ou continencia de matdrias envolvendo as Promotorias de Justiga Civeis na Comarca
de Fortaleza e demais Promotorias de Justiga especial izadas, a competencia de atuagao do 6195o de execugao deverd ser
resolvida da seguinte forma:

| - Atuagao conjunta das duas Promotorias de Justiga, reunindo-se os procedimentos, caso existentes, para que sejam
apurados simultaneamente, anotando-se lal ocorrdncia no l ivro de distr ibui96o;

l l  -  Reuni6o por dependencia das investigag6es, caso existentes, para que sejam apuradas simultaneamente, encaminhando-
se a Promotoria de Justiga que primeiramente conheceu do fato.

Paragrafo Unico - A configuragao da conexeo por continencia das materias dar-se-d segundo os preceitos dispostos na
legislaQao processual civi l .

Art.  3o As atr ibuigdes aqui f ixadas somente poderAo sofrer modif icageo por ato motivado, ouvindo-se, obrigatoriamente, os
interessados.

Art.4o Esta ResolugSo entrard em vigor na data de sua publicagSo, referendando-se todos os atos praticados a part ir  da
entrada em vigor da Lei Complementar no72, de 12 de dezembro de 2008.

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

Sala das Sessoes do Colegio de Procuradores de Justiga, em Fortaleza, 0B dejunho de 2011.

RESOLUQAO REPUBLICADA EM FACE DA CORRIGENDAAPRESENTADA PELO RELATOR, DR. LUIZ EDUARDO DOS
SANTOS, APROVADA, A UNANIMIDADE, NA 11" SESSAO ORDINARIA DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTICA.
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 20,1,,I  .
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