
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL  Nº 006/2016

PORTARIA N.º 043⁄ 2016 – 2ª PJ/PACAJUS

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça
Titular ao final assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial ao disposto nos artigos 127, caput c/c
artigo 129, incisos I, II, VIII e IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 25, inciso III c/c artigo 26, I, “c”, ambos da Lei nº
8625/93; artigo 8º, inciso V, da Lei Complementar nº 75/93, bem como a Resolução nº 13, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), vem instaurar o presente Procedimento de Investigação Criminal Nº 006/2016, fazendo-o com base nos fundamentos
fáticos-jurídicos delineados a seguir.

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;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público,  no  exercício  de  suas  funções,  pode  instaurar
inquéritos civis e outras medidas pertinentes, podendo, para instruí-los, promover inspeções e diligências investigativas, conforme
expõe o artigo 26, caput, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8625/93;

CONSIDERANDO  que  o  Procedimento  Investigatório  Criminal  é  instrumento  de  natureza
administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e que tem a finalidade
de  apurar  a  ocorrência  de  infrações  penais  de  natureza  pública,  servindo  como  preparação  e  embasamento  para  o  juízo  de
propositura, ou não, da respectiva ação penal;

CONSIDERANDO que o Procedimento Investigatório Criminal poderá ser instaurado de ofício,
por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal, por qualquer
meio, ainda que informal, ou mediante provocação, conforme estabelece o artigo 3º, caput, da Resolução nº 13/2006, do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP);

CONSIDERANDO  que,  através  do  Ofício  nº  1209/2015  o  Comandante-Geral  do  Corpo  de
Bombeiros Militar do Estado do Ceará encaminhou cópia do processo de SPU nº 1377332/15 no qual noticia fatos apurados com
indícios de cometimento de crimes previstos no Código Penal Brasileiro;

CONSIDERANDO que há indícios de falsificações em contratos para a Operação Carro Pipa nos
Municípios pertencentes ao Quadrante 1, em especial o contrato nº 095/2014 – FDCC, que o Sr. Romário Castro de Sousa, portador
do CPF nº 0644600043-89, pessoa física responsável pela Rota 09 do Município de Pacajus, apresentou tíquetes com prováveis
falsificações, diferentes daqueles que foram confeccionados e adotados para a OCP;

CONSIDERANDO que  os  tíquetes  apresentados  na  Defesa  Civil  para  prestação  de  contas
daquela Rota seriam diferentes das fontes, enquadramento e cores dos logotipos do CBMCE e CEDEC dos tíquetes originais em uso
naquela operação;



CONSIDERANDO que qualquer "ação ou omissão", contrária ao interesse público, na prática ora
recomendada, poderá configurar um dos ilícitos previstos nos artigos 10, inciso VII e XI, inciso II, da Lei 8.429, de 02.06.92.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  instruir  eventual  ação  judicial,  com cópia  do  processo
acima mencionado;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de realização de diligências no âmbito ministerial para
melhor elucidação dos fatos, de forma a possibilitar o oferecimento de eventual denúncia ou arquivamento dos autos;

DECIDE determinar a instauração de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, visando
apurar eventual responsabilidade penal dos acusados envolvidos no caso relatado, determinando, desde já, a tomada das seguintes
providências:

Atuação de peças, numeração e registro na pasta respectiva;

Nomeação  do  Técnico  Ministerial  da  2ª  Promotoria  de  Justiça  de  Pacajus,  Efraim  Gomes
Pessoa, Secretário Escrevente, formalizando e encargo por Termo de Compromisso nos autos.

Expedição de ofício ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará e ao
Centro de Apoio Operacional do Controle Externo  da Atividade Policial (CAOCRIM), conforme determina o artigo 5º, da Resolução nº
13/CNMP e Resolução nº 03/12, do Colégio de Procuradores de Justiça.

Cumpridas as diligências, tornem para ulteriores deliberações.

Pacajus, 07 de novembro de 2016.

_________________________________

           Iuri Rocha Leitão

          Promotor de Justiça


