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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 04/2016

PORTARIA N.º 13 /2016

SISTEMA ARQUIMEDES N°: 2016/328986

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da Promotoria  de

Justiça da Comarca de Araripe - Ce, com fundamento nos arts. 127 e 129, III da Constituição

Federal, 130, III da Constituição do Estado do Ceará, 26, I, da Lei nº 8625/93 e na Resolução

nº 007/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará, no Manual de Taxonomia do

Conselho Nacional do Ministério Público, e

 CONSIDERANDO, finalmente, que a Constituição Federal determina como função

institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como o dever de zelar pelo efetivo respeito

dos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Carta Magna de 1988, bem como promover

as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO  que  pelo  art.  25,  VI,  da  Lei  nº  8.625/1993  (Lei  Orgânica  do

Ministério  Público)  incumbe  ao  Ministério  Público  exercer  a  fiscalização  dos

estabelecimentos  prisionais  e  dos  que  abriguem  idosos,  menores,  incapazes  ou  pessoas

portadoras de deficiência;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 65, II, b, da Lei de Execução Penal, incube

ao Ministério Publico a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;

CONSIDERANDO que  cabe  a  todo  e  qualquer  agente  público  a  observância  dos

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que o crime de Prevaricação,  previsto no art.  319-A (deixar  o

Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso

a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou

com o ambiente externo), do Código Penal, é de ação pública incondicionada;
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CONSIDERANDO que ainda cabe ao Ministério Público, nos termos do art. 75, VI,

da Lei Estadual Complementar 72/2008 requisitar à autoridade competente a instauração de

sindicância ou procedimento administrativo cabível; 

CONSIDERANDO  o  ofício  n°  03/2016/Promotoria  de  Antonina  da  Norte,  que

encaminhou Termo de Declaração que relata suposta prática do crime prevista no art. 319- A,

relacionadas a irregularidades administrativas supostamente praticadas pela direção da Cadeia

Pública de Araripe em proveito do senhor Gerard Julian da Silva Jardin; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 038/2016 expedido pela Diretora da Cadeia pública de

Araripe,  no dia 26 de março de 2016, comunicando que o preso provisório AURILÉCIO

MANOEL DO CARMO (Processo n° 108-63.2015.8.06.033 – transferido da Cadeia Pública

de Antonina do Norte – CE), pela eventual prática do crime de homicídio, acautelado por

prisão preventiva, 

 CONSIDERANDO a quantidade excessiva de atestados médicos apresentado pelos

apenados do regime semi-aberto, no período de Páscoa, o que possibilitou a liberação dos

mesmos em todo o feriado e final de semana correspondentes, 

CONSIDERANDO,  por  fim,  a  necessidade  de  acompanhar  irregularidades

relacionadas à administração da CADEIA PÚBLICA DE ARARIPE, como fuga de preso,

alteração de regime, liberações excessivas, por meio de atestados, ocorridos no período de

Páscoa etc, 

RESOLVO:

Instaurar o presente  PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando à apuração

das denúncias relatadas no termo de declaração anexo ao ofício n° 03/2016/Promotoria de

Antonina  da  Norte,  bem como as  supostas  irregularidades  administrativas  praticadas  pela

direção da Cadeia Pública de Araripe,  que resultou na fuga do preso Aurilécio Manoel do

Carmo, das dependências do alojamento do regime semiaberto. 

 Determino:

1.  Registre-se  no  sistema  próprio,  autue-se  como  Procedimento  Preparatório  e  proceda  à

respectiva autuação;
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2. Proceda-se as respectivas informações em sistema informatizado (ARQUIMEDES) ou em

livro apropriado nesta promotoria;

3. Nomeio o Técnico Ministerial ou a auxiliar administrativo em exercício nesta Promotoria

de  Justiça  para  secretariar  e  diligenciar  o  presente  Procedimento  Administrativo    ,

independentemente de Termo de Compromisso, conferindo poderes para realizar a produção

de atos meramente ordinatórios;

4.  Determinar  o  encaminhamento  de  cópia  da  presente  Portaria  à  Secretaria-Geral  da

Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, para fins de publicação, bem

como encaminhar cópia, para ciência,  ao CAODPP e à Corregedoria – Geral Superior do

Ministério Público

5. Cumpra-se. 

Araripe, Ce -  07 de abril de 2016

NARA RÚBIA SILVA VASCONCELOS GUERRA
Promotora de Justiça
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