
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOMBAÇA

PORTARIA Nº 22/2016, DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOMBAÇA

EMENTA: Instaura Inquérito Civil a fim de

verificar as condições atuais da Segurança

Pública da comarca de Mombaça, em face do

reduzido  efetivo  policial  da  cidade,  bem

assim da diminuta frota de viaturas para

cobrir toda a cidade e zona rural, com o

consequente incremento da criminalidade.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por sua

PROMOTORA DE JUSTIÇA que  esta  subscreve,

bacharela MÔNICA KALINE BARBOSA DE OLIVEIRA

NOBRE, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelos artigos 129, incisos III,

VI e IX, da Constituição Federal de 1988;

artigo  26,  inciso  I,  e  alíneas,  da  Lei

Federal nº 8.625/93, artigo 7º, inciso I,

da Lei Complementar Federal nº 75/93,

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é

instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal.



CONSIDERANDO ser  função  institucional  do

Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos

do artigo 129, inciso III, da Carta Política;

CONSIDERANDO que  a  segurança  é  direito

social previsto no art. 6º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério

Público exercer o controle externo da atividade policial, nos

termos do art. 129, VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o  teor  do  relatório  de

inspeção  realizado  por  esta  Promotoria  de  Justiça  no

Estabelecimento  Militar,  onde  se  verificou  que  existem

efetivamente  em  serviço  nesta  comarca  apenas  16  policiais

militares, sendo apenas 04(quatro) por plantão (3 na viatura e 1

na  Cadeia  Pública)  para  fazer  o  policiamento  ostensivo  e

preventivo de todo o Município de Mombaça, bem assim que existe

apenas uma  viatura em  funcionamento para  cobrir toda  a zona

urbana e rural, evidenciando a fragilidade e precariedade da

segurança pública do município;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos

fatos  em  toda  sua  extenção,  para  adoção  das  providências

cabíveis;

RESOLVE

Instaurar INQUÉRITO CIVIL,  visando apurar

os fatos acima descritos em toda sua extensão para posterior

adoção das medidas extrjudiciais/judiciais pertinentes.

À GUISA DAS CONSIDERAÇÕES EXPENDIDAS, o MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por  sua  PROMOTORA DE JUSTIÇA com



atribuições perante essa Comarca, DELIBERA:

I – Autuação  e  registro  das  peças  de  informação  como

inquérito civil no Sistema Arquimedes e no livro próprio,

com as anotações de praxe.

II – Encaminhamento da presente  Portaria ao Secretário Geral

do Ministério Público para publicação no Diário Oficial e

comunicação ao Conselho Superior, à Corregedoria Geral do

Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional da

pertinente, bem como sua fixação no local de costume.

III – Requisite-se do Comando-Geral Adjunto da Polícia Militar,

no  prazo  de  15(quinze)  dias,  informações  sobre  a

quantidade de policiais militares lotados para desempenho

da função de polícia ostensiva do Município de Mombaça,

bem assim dos que efetivamente encontram-se em serviço,

designando-os  nominalmente,  bem  como  especificando  a

escala de plantão e folga da cada um.

IV -  Requisite-se do Comando-Geral Adjunto da Polícia Militar,

no  prazo  de  15(quinze)  dias,  informações  sobre  a

quantidade  de  policiais  militares  disponíveis  locados

para a guarda da Cadeia Pública de Mombaça, designando-os

nominalmente, bem como especificando a escala de plantão

e folga da cada um

V -  Requisite-se do Comando-Geral Adjunto da Polícia Militar,

no  prazo  de  15(quinze)  dias,  informações  sobre  as

viaturas  disponíveis  para  utilização  no  policiamento

ostensivo nesta comarca.

NOMEIO  a  servidora  Alana  Moreira  Gurgel

Saraiva,  técnica  ministerial,  como  secretário-escrevente,  nos

termos do art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23/2007 do CNMP,

mediante termo de compromisso.



PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se, com as cautelas legais.

Mombaça-CE, 17 de agosto de 2016.

Mônica Kaline Barbosa de Oliveira Nobre

Promotora de Justiça


