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ATO NORMATIVO Nº 152/2021 

 

Altera o Provimento nº 67/2018, que Cria o 

Conselho de Consolidação de Teses 

Institucionais Criminais e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e 

Constitucionais, na forma do art. 127, § 2º da Constituição Federal c/c o art. 10, inciso V, da 

Lei Federal nº 8.625 de 1993, c/c art. 26, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 72 de 2008, 

Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º-A da Resolução nº 70/2020 do Órgão 

Especial de Procuradores de Justiça (Regimento Interno da Secretaria Executiva das 

Procuradorias Criminais); 

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho de Consolidação de Teses 

Institucionais Criminais (CCTIC); 

CONSIDERANDO as informações contidas no Procedimento de Gestão 

Administrativa nº 09.2021.00001492-8; 

CONSIDERANDO o poder-dever de a Administração Pública rever seus próprios 

atos; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Provimento nº 067/2018 passa a viger com as seguintes alterações: 

“Art. 1º [...] 

I – consolidar, em face de questões criminais controvertidas de 

reconhecida relevância institucional, na forma de parecer a ser 

encaminhado ao colegiado dos Procuradores de Justiça Criminais, a 

definição de teses jurídicas que reflitam o entendimento majoritário dos 

membros do Ministério Público cearense e sirvam de paradigma 

orientador da atuação ministerial;” 

[…] 
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“Art. 2º Os pareceres do CCTIC acerca das teses jurídicas não 

vinculam a atuação dos membros do Ministério Público cearense, não 

importando em qualquer limitação à garantia de independência 

funcional dos membros da Instituição.” 

[…] 

 

“Art. 8º A divulgação, a discussão, a votação e a publicação dos 

pareceres do CCTIC acerca das propostas de teses, a serem 

encaminhados ao colegiado de Procuradores de Justiça Criminais, 

podem ser realizados por meio eletrônico, contando, inclusive, com 

endereço eletrônico na página do Ministério Público cearense, tanto na 

área pública como na área restrita.” 

 

“Art. 9º É facultado a qualquer órgão ou membro do Ministério 

Público, em caráter individual ou coletivo, propor ao CCTIC temas e 

teses jurídicas para discussão.” 

[…] 

 

“Art. 11 Somente as propostas de teses admitidas, cujos pareceres 

finais do CCTIC forem favoráveis, serão encaminhadas para apreciação 

do colegiado de Procuradores de Justiça Criminais, juntamente com o 

parecer final respectivo.” 

 

Art. 2º Ficam revogados todos os parágrafos do art. 11. 

 

Art. 3º Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
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GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ, aos 26 de janeiro de 2021. 

 

 

(assinado digitalmente) 
MANUEL PINHEIRO FREITAS 

Procurador-Geral de Justiça  
 
 
 
 

 
Publicado no Diário Oficial do Ministério Público em 26 de janeiro de 2021. 


