
3Diário Oficial Eletrônico nº 755 • Sexta-feira, 13 de março de 2020

Art. 5º Os gestores dos contratos de prestação de serviço
deverão notificar as empresas prestadoras de serviços
terceirizados contratadas quanto à responsabilidade destas em
adotar todos os meios necessários para conscientizar seus
funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à
necessidade de reportarem eventuais casos suspeitos ou
confirmados de contaminação, estando as empresas passíveis de
responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em
prejuízo à Administração Pública.
Parágrafo único. Os prestadores de serviço terceirizados que
apresentem febre ou outros sintomas compatíveis com a
infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) deverão ser
encaminhados à empresa contratada para fins de substituição
durante o período indicado em atestado médico.

Art. 6º Ficam temporariamente suspensos os eventos, cursos e
treinamentos presenciais organizados pelo Ministério Público,
bem como audiências públicas, que possibilitem a aglomeração
de pessoas, salvo quando indispensáveis ao funcionamento da
Instituição a juízo do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único. Recomenda-se a realização de reuniões,
eventos institucionais e cursos por meio da utilização de
recursos de videoconferência.

Art. 7º Fica vedada a designação de membros e servidores do
Ministério Público para a participação em eventos
institucionais, reuniões e cursos realizados fora do Estado,
salvo quando indispensáveis a juízo do Procurador-Geral de
Justiça.

Art. 8º A Secretaria de Administração (SEAD) adotará as
medidas necessárias para reforço de higienização dos prédios
do Ministério Público, aumentando a frequência de limpeza dos
banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além de
providenciar a aquisição e instalação de dispensadores de álcool
gel nas áreas de circulação e nos acessos às salas de reuniões e
gabinetes.

Art. 9º A Assessoria de Imprensa deverá organizar campanhas
de conscientização dos riscos e das medidas de higiene
necessárias para evitar o contágio pelo COVID-19.

Art. 10 Aplica-se este Ato Normativo, no que couber, aos
prestadores de serviço terceirizados, voluntários e militares à
disposição da Unidade Militar da Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 11 Este Ato poderá ser alterado de acordo com as
recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde ou
Secretaria Estadual de Saúde, conforme quadro evolutivo da
epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil.

Art. 12 Ato do Procurador-Geral de Justiça instituirá Grupo de
Trabalho, composto por membros e servidores, o qual, dentre
outras atribuições, recomendará a adoção de ações necessárias
com vistas a conter a disseminação dos casos do Novo
Coronavírus (COVID-19) por parte dos órgãos de execução do
Ministério Público do Estado do Ceará.

Art. 13 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação
do disposto neste Ato Normativo serão dirimidos pelo
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 14 Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 13 de março de 2020.

Manuel Pinheiro Freitas
Procurador-Geral de Justiça

ATOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO nº 064/2020 - OECPJ

Disciplina a atribuição das promotorias de justiça de Fortaleza
especializadas no Controle Externo da Atividade Policial e
Segurança Pública.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições institucionais
conferidas pelo art. 12, inciso I, da Lei Federal n° 8.625/93 c/c
o art. 31, II, "d", da Lei Complementar n° 72/08 - Lei Orgânica
e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

CONSIDERANDO que a segurança pública é direito
fundamental do indivíduo, previsto no art. 5º, caput, da
Constituição da República e dever do Estado, estabelecido pelo
art. 144, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Constituição da República, em seu
art. 129, incisos II e VII, atribui ao Ministério Público o dever
de exercer o controle externo da atividade policial e de zelar
pelo efetivo respeito, pelos poderes públicos, aos direitos por
ela assegurados;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual n°
72/2008, em seu art. 114, inciso XII, estabelece que compete ao
MPCE "exercer o controle externo da atividade policial, por
meio de medidas administrativas e judiciais, visando a
assegurar a indisponibilidade, moralidade e legalidade da
persecução criminal, bem como a prevenção ou correção de
ilegalidades penais, civis e administrativas, ou abuso de poder";

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual n°
72/2008, em seu art. 115, prevê a possibilidade de instituição de
promotorias especializadas no controle externo da atividade
policial;
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CONSIDERANDO que a necessidade de aprimorar a atuação
do Ministério Público cearense no controle externo da atividade
policial; CONSIDERANDO que a instituição de unidades
especializadas tem se revelado medida eficaz para o
desenvolvimento de mecanismos de atuação institucional,
permitindo o aprimoramento de formas de atuação mais
eficazes, que podem ser replicadas por outros órgãos de
execução;

CONSIDERANDO que a complexidade e a sensibilidade do
controle externo da atividade policial exigem a especialização
de profissionais do MPCE nessa seara;

CONSIDERANDO que a atribuição de tema tão amplo quanto
segurança pública a poucos órgãos de execução os
impossibilitaria de exercer a contento o controle externo da
atividade policial, diminuindo a eficiência do MPCE na
superação desse déficit histórico;

CONSIDERANDO que a condução da política institucional de
segurança pública no âmbito do MPCE em nível estadual
compete ao Procurador-Geral de Justiça, com auxílio do
CAOCRIM e atuação harmônica de diversos órgãos de
execução;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as
atribuições das promotorias de justiça de Fortaleza
especializadas no controle externo da atividade policial e
segurança públicas, de modo a racionalizar e conferir maior
transparência e eficiência às atividades desenvolvidas por tais
órgãos de execução,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° As atribuições das promotorias de justiça de Fortaleza
especializadas no controle externo da atividade policial e
segurança pública ficam reguladas por esta resolução.

Parágrafo único. As promotorias de justiça de que trata esta
resolução atuarão, na defesa da segurança pública, por meio das
funções de controle externo da atividade policial civil, pericial
forense e guarda municipal e do auxílio, a pedido, no controle
externo da atividade policial militar.

Art. 2° As promotorias de justiça de Fortaleza especializadas no
controle externo da atividade policial e Segurança Pública
dividirão entre si, anualmente, as unidades policiais, periciais e
de guarda municipal que ficarão a cargo de cada promotoria, de
modo a haver uma promotoria dei justiça responsável por cada
unidade.
Parágrafo único. A atuação das promotorias de justiça
especializadas objeto desta Resolução fica limitada às unidades
policiais civis, periciais e de guarda municipal sediadas no
território do Município de Fortaleza.

Art. 3° As promotorias de justiça de Fortaleza especializadas no
controle externo da atividade policial e Segurança Pública
possuem atribuições criminal e cível, incluindo improbidade
administrativa para instaurar inquérito civil ou procedimento
preparatório para prevenção ou reparação da lesão, firmar
compromisso para ajustamento de conduta e fiscalizar as
disposições do ajustamento de conduta por meio de
Procedimento Administrativo, ajuizar a ação civil pública e
acompanhá-la em parceria ou com anuência do promotor
natural.
Parágrafo único. As promotorias especializadas objeto desta
Resolução poderão demandar perante qualquer juízo estadual
da comarca de Fortaleza, pleiteando medidas necessárias à
instrução de procedimentos cíveis ou criminais que estejam sob
sua responsabilidade.

Art. 4° A atuação judicial das promotorias de justiça de
Fortaleza especializadas no controle externo da atividade
policial e Segurança Pública deve se limitar ao oferecimento de
denúncia, ao ajuizamento e acompanhamento de ação de
natureza cível ou às medidas descritas no art. 3°, parágrafo
único, desta Resolução.
§ 1° Após o ajuizamento da ação penal, o promotor de justiça
natural passará a ser o órgão de execução do MPCE com
atuação ordinária nos feitos que tramitam perante o respectivo
juízo.
§ 2° A promotoria de justiça especializada no controle externo
poderá atuar na instrução em juízo das ações penais que tiver
ajuizado, com o objetivo de auxiliar o promotor natural,
mediante prévia solicitação deste.
§ 3° Oferecida a ação cível, será obedecido, quanto à definição
da atribuição para acompanhamento, o que consta na Resolução
n° 030/2016, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça.

Art. 5° Esta Resolução não interfere no exercício do controle
difuso da atividade policial civil, que continuará a ser exercido
pelos diversos órgãos de execução do MPCE com atribuição
criminal, através da análise individual de cada inquérito
policial.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6° O Controle externo da atividade policial na forma
concentrada será exclusivo das Promotorias de Justiça
especializadas no controle externo da atividade policial e
segurança pública e realizado nos órgãos a seguir elencados:
I - unidades da Polícia Civil sediadas no Município de Fortaleza
que exerçam atividade típica de polícia judiciária ou
investigativa, inclusive delegacias especializadas;
II - unidades da PEFOCE que exerçam atividade típica de
perícia forense sediadas no Município de Fortaleza;
III - unidades da Guarda Municipal de Fortaleza, quanto ao
exercício de sua atividade-fim.
§ 1° As promotorias de justiça especializadas objeto desta
Resolução devem exercer as atribuições previstas no art. 50, da
Resolução n° 024/2015 do Órgão Especial do Colégio de
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Procuradores de Justiça, além das demais que sejam necessárias
ao efetivo exercício de suas funções de controle externo.
§ 2º Fiscalizar a gestão da política de segurança pública do
Estado e do Município de Fortaleza, participando de forma
efetiva da formulação dos seus respectivos Planos Plurianuais,
com proposições afirmativas na área da segurança pública,
promovendo as medidas necessárias à sua garantia.
§ 3° Não cabe às promotorias de justiça de Fortaleza
especializadas no controle externo da atividade policial e
Segurança Pública, a fiscalização das atividades exercidas:
I - em estabelecimentos penais e pelos respectivos agentes,
exceto se em concurso com policiais civis, peritos forenses ou
guardas municipais de Fortaleza;
II - em estabelecimentos de cumprimento de medida
socioeducativa e pelos respectivos agentes, exceto se em
concurso com policiais civis, peritos forenses ou guardas
municipais de Fortaleza;
III - pela Polícia Militar, exceto se em concurso com policiais
civis, peritos forenses ou guardas municipais de Fortaleza;
IV - por órgãos com atribuição exclusiva na fiscalização de
trânsito, exceto se em concurso com policiais civis, peritos
forenses ou guardas municipais de Fortaleza.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7° As unidades previstas no art. 6º, caput, serão
anualmente divididas entre as promotorias de justiça
especializadas objeto desta Resolução, por ato da Secretaria-
Executiva a que estejam vinculadas, de modo que, para fins de
fiscalização, cada unidade fique sob a responsabilidade de um
único órgão de execução.
§ 1º A divisão no caput vinculará o órgão de execução à
realização das inspeções ordinárias exigidas pelo Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP, bem como das
inspeções de ofício.

Art. 8° A Secretaria-Executiva fará a distribuição equitativa de
questionamentos de natureza coletiva ou difusa relativos ao
atendimento de demandas da população, das provenientes de
outros órgãos do MPCE ou de instituições externas, inclusive as
referentes a mais de uma unidade prevista no art. 6º, caput.

Art. 9º As promotorias de justiça de Fortaleza especializadas no
controle externo da atividade policial e segurança pública
poderão auxiliar no controle externo da atividade policial
militar, mediante prévia solicitação da Promotoria de Justiça
Militar, inclusive para as inspeções ordinárias exigidas pelo
CNMP.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 10 Ficam designadas para atuar como promotorias de
justiça de Fortaleza especializadas no controle externo da
atividade policial e segurança pública:

I - A 69ª Promotoria de Justiça de Fortaleza;

II - A 128ª Promotoria de Justiça de Fortaleza;
III - A 129ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

Art. 11 A substituição automática entre as promotorias de
justiça de Fortaleza especializadas no controle externo da
atividade policial e segurança pública ocorrerá da seguinte
forma:

I - 128ª Promotoria de Justiça substitui automaticamente a 69ª
Promotoria de Justiça;

II - 129ª Promotoria de Justiça substitui automaticamente a 128ª
Promotoria de Justiça;

III - 69ª Promotoria de Justiça substitui automaticamente a 129ª
Promotoria de Justiça.

Art. 12 Os procedimentos judiciais e extrajudiciais em trâmite
no foro de Fortaleza e que versem sobre as atribuições das
promotorias de justiça de Fortaleza especializadas no controle
externo da atividade policial e segurança pública devem ser
redistribuídos às promotorias de justiça especializadas objeto
desta Resolução.

Art. 13 A Resolução n° 024/2015, do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça passa a viger com as
seguintes alterações:

"Art. 3º […] II - […] a) Na comarca de Fortaleza: as atribuições
a que se refere este ato normativo serão exercidas pelas
promotorias de justiça de Fortaleza especializadas no controle
externo da atividade policial e segurança pública, conforme
resolução própria e a escala anual organizada pela respectiva
Secretaria-Executiva;

Art. 5º […]

§ 1° Incumbe ainda às promotorias de justiça com atribuição
para o controle externo da atividade policial, havendo fundada
necessidade e conveniência, instaurar:
I - procedimento extrajudicial visando sanar as deficiências ou
irregularidades detectadas no exercício do controle externo da
atividade policial civil, pericial forense e de guarda municipal,
bem como apurar as responsabilidades decorrentes do
descumprimento injustificados das requisições pertinentes;
II - procedimento investigatório criminal referente a possível
ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial civil,
pericial forense e de guarda municipal;
III - expedir notificações nos procedimentos de sua atribuição e,
se necessário, requisitar a condução coercitiva dos
responsáveis;
IV - atuar na instrução em juízo da ação penal que tiver
ajuizado, mediante prévia solicitação do promotor natural e em
auxílio a este, podendo recorrer das decisões nelas proferidas;
V - expedir recomendações;
VI - celebrar termo de ajustamento de conduta; VII - postular,
administrativa ou judicialmente, a suspensão do exercício da
função pública de agentes sujeitos ao controle externo da
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atividade policial civil, pericial forense e guarda municipal".

Art. 14 A Resolução n° 54/2019, do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores de Justiça passa a viger com as seguintes
alterações:

"Art. 2º […]
VI - a 128ª Promotoria de Justiça de Fortaleza passa a atuar
como promotoria de justiça de Fortaleza especializada no
controle externo da atividade policial e segurança pública,
competindo-lhe atuar nos termos de resolução específica do
OECPJ;
[…]

X - a 129ª Promotoria de Justiça de Fortaleza passa a atuar
como promotoria de justiça de Fortaleza especializada no
controle externo da atividade policial e segurança pública,
competindo-lhe atuar nos termos de resolução específica do
OECPJ;"

Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário de Sessões do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do
Ceará, em Fortaleza, aos 11 dias de março de 2020.

Francisca Idelária Pinheiro Linhares
Procuradora de Justiça Decana
Presidente do Órgão Especial, em exercício

José Maurício Carneiro
Procurador de Justiça

Maria Neves Feitosa Campos
Procuradora de Justiça

Marcos Tibério Castelo Aires
Procurador de Justiça

Luiz Eduardo dos Santos
Procurador de Justiça

Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva
Procuradora de Justiça

Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro
Procuradora de Justiça

Carmelita Maria Bruno Sales
Procuradora de Justiça

João Eduardo Cortez
Procurador de Justiça

Leo Charles Henri Bossard II

Procurador de Justiça

Loraine Jacob Molina
Procuradora de Justiça

Antônia Elsuérdia Silva de Andrade
Procuradora de Justiça

Pedro Casimiro Campos de Oliveira
Procurador de Justiça
Corregedor-Geral do Ministério Público

Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves
Procuradora de Justiça

PAUTA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
18 DE MARÇO DE 2020 – 9h

I. DO EXPEDIENTE: (art. 19, I, RI/CPJ).
- Verificação de quórum (art. 19º, § 1º, “a”, do RI/CPJ):

ABERTURA DA SESSÃO: (art. 19, § 1º, “b”, RI/CPJ): às
___h: ___min

DELIBERAÇÃO ACERCA DAS ATAS (art. 19, § 1º, “c”,
RI/CPJ):

- 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19/02/2020;

COMUNICAÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA (art. 19, § 1º, “f”, RI/CPJ): PROPOSIÇÕES E
INDICAÇÕES (art. 19, § 1º, “g”, RI/CPJ):

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO (art. 19, § 1º, “d” RICPJ ):

Não houve distribuição de processos.

II. DA ORDEM DO DIA: (art. 19, § 2º, RI/CPJ).

- Leitura da pauta (art. 19, § 2º, II, “a”, RI/CPJ).

MATÉRIAS DE CONHECIMENTO:

01 - Processo nº 7636/2020-0
Interessado(a): Dr. Antônio Firmino Neto– Secretário
Executivo.
Assunto: Encaminha relatório estatístico referente ao mês de
fevereiro de 2020, contendo o quantitativo de processos
distribuídos, devolvidos, redistribuídos e remanescentes, das
Procuradorias de Justiça Cíveis.

02 - Processo nº 7633/2020-7
Interessado(a): Dr. José Maurício Carneiro – Secretário
Executivo, em exercício.
Assunto: Encaminha relatório estatístico referente ao mês de
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