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As pinturas de Estrigas, nascido Nilo de Brito Firmeza (1919-2014), ilustram 

este Relatório de Gestão 2012-2015 da Procuradoria Geral de Justiça. O apelido 

foi adotado desde os tempos de estudante do Liceu do Ceará. Formado em odon-

tologia, frequentou a Sociedade Cearense de Artes Plásticas - SCAP, em 1950, 

onde realizou os primeiros cursos de pintura e desenho, tornando-se membro 

da diretoria em 1953. É fundador do Mini-Museu Firmeza, no sítio em Mondubim 

onde residiu com sua mulher, a também artista plástica Maria de Castro Firmeza, 

a Nice. Por mais de 60 anos o casal Firmeza contribuiu ativamente para a arte e 

cultura cearense. Estrigas é um dos fundadores do tradicional Salão de Abril, uma 

das mais antigas mostras de arte da América Latina. Autor de cerca de 20 livros, 

em sua maior parte sobre a arte e os artistas do Ceará, entre eles “Arte – aspec-

tos pré-históricos no Ceará”, “Artes Plásticas no Ceará” e “Salão de Abril – história 

e personagens”, que formam parte da memória da arte brasileira.
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A gestão que se encerra, iniciada com a posse do Promotor de Justiça Alfredo 
Ricardo de Holanda Cavalcante Machado no cargo de Procurador-Geral de Justiça 
do Estado do Ceará, no dia 4 de janeiro de 2012, primou por efetivar, no âmbito 
institucional, um ambiente verdadeiramente democrático, eis que, sendo o Minis-
tério Público resultado de permanente obra coletiva, a via do diálogo construtivo 
foi concebida como o instrumento mais eficaz para a segura evolução que passa, 
necessariamente, pela síntese dele extraída.

Esse modo de exercer o poder interno, por intermédio de relações funcionais 
e administrativas orientadas por princípios e garantias consistentes em participa-
ção, impessoalidade, transparência, isonomia e moralidade, entre outros, permi-
tiu o estímulo de vocações e habilidades, contribuindo para a formação de nossas 
próprias lideranças, para o presente e para o futuro.

As demandas que, pela via recursal, por vezes, chegaram aos Órgãos Cole-
giados e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), são consideradas, 
todas, exitosas, tendo prevalecido ou não a vontade da Administração, vez 
que esse foi o caminho eleito para dirimir, também, divergências e consolidar 
novos entendimentos administrativos, superando paradigmas. Essas práticas 

Da Constituição 
para a sociedade
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possibilitaram a convergência almejada, a partir da não distinção entre pares e 
servidores. Todos receberam tratamento equânime, na crença de que este é um 
dos fatores fundamentais para a construção da unidade institucional.

Assim se procedeu concretamente, em face da certeza de que o Ministério 
Público não só deve estar a serviço da sociedade, mas, de igual modo, prestar 
contas dos seus atos – isso significa, a rigor, ele próprio dar sentido à sua exis-
tência, o que, na linguagem política, significa ocupar legitimamente seu espaço 
no espectro do poder.

Com os poderes e com a sociedade também dialogamos, permanentemen-
te. Desta, sentimos suas carências, anseios, temores e dúvidas. Realizamos os 
Fóruns Sociais. Por ela agimos em todas as áreas de nossas atribuições, mesmo 
em meio às limitações humanas e materiais. Por ela fomos sentidos – estabe-
leceu-se uma simbiose: o Ministério Público foi feito para o povo brasileiro, o 
mesmo povo que, em 2013, não permitiu que se retirasse o nosso poder de 
realizar investigação.

Muito mais do que interesses, a gestão buscou defender valores. A organici-
dade e os fins da Instituição assim impõem.

Por fim, ao publicar este documento referente à Gestão 2012-2015, estamos 
certos de que, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis, o Ministério Público do Estado do Ceará, 
refundado pela Constituição de 1988, a exemplo dos demais, por seus membros 
(promotores e procuradores de justiça), servidores e parceiros, prosseguirá e 
intensificará contribuindo com a efetivação da República, orientados por uma 
concepção de vanguarda.

Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará
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Órgãos de AdministrAção
superior e colegiAdos
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O Gabinete, o Cerimonial e a Chefia de Gabinete assistem, direta e indire-
tamente, o Procurador-Geral de Justiça em suas atribuições de Chefe do Mi-
nistério Público, preparando e encaminhando seus expedientes (excetuados os 
expedientes da alçada de outros órgãos/setores), organizando a agenda diária, 
recebendo e encaminhando correspondências e promovendo contatos com en-
tidades públicas e privadas, no intuito de informar e esclarecer sobre as ativida-
des desenvolvidas pelo Ministério Público; organizam recepções e solenidades 
oficiais atinentes ao Ministério Público; e diligenciam sobre outros assuntos 
correlatos que sejam encaminhados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Trabalhos em destaques – Apoio aos trabalhos da Comissão que coordenou 
as ações da Campanha contra a PEC 37; parceria com a Secretaria-Geral, no-
tadamente no tocante a edições de portarias de designações, férias e licenças 
dos membros do Ministério Público que atuam nas comarcas do interior do 
estado, à elaboração da lista geral de antiguidade dos promotores de justiça 
que atuam nas comarcas do interior do estado, à coordenação dos cadastros 
nos sistemas INFOSEG/CNE/CCS/E-Saj, à edição de atos de nomeação de 
membros, entre outros.

Gabinete do Procurador-Geral 
de Justiça, Chefia de Gabinete e

Cerimonial
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Assessoria de Cerimonial
Contribui com a realização e organização de todos os eventos do Ministério 
Público: inaugurações, reuniões, encontros, posses, palestras etc.

Servidores  
O Gabinete, o Cerimonial e a Chefia de Gabinete contam com o apoio de 06 
(seis) servidores: Eleni Alves Gomes (Chefe de Gabinete), Alane Gonçalves 
Pinto Moreira (Técnica Ministerial e Assessora Técnica), Helena Demes Martins 
de Araújo Costa (Assessora de Cerimonial), Eugênia Luzi Barros de Alencar 
(Assessora Técnica) e Delvane da Silva (prestador de serviços).

Correio eletrônico 
gabinetepgj@mpce.mp.br.
chefiadegabinete@mpce.mp.br.
cerimonial@mpce.mp.br.
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GESTÃO 2012/2015

Atribuições – A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orienta-
dor e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Minis-
tério Público.

Atividades específicas

• Sindicâncias
2012 2013 2014 2015
15 12 18 05
• Recomendações genéricas
2012 2013 2014 2015
05 05 04 03
• Ofícios circulares
2012 2013 2014 2015
04 13 06 03
• Correições 
2012 2013 2014 2015
196 147 160 129
• Inspeções
2012 2013 2014 2015
53 30 12 68

Corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará - CGMP
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• Recomendações decorrentes de correições/inspeções
2012 2013 2014 2015
23 68 100 47
• Participação em reuniões do CNCGMP
2012 2013 2014 2015
05 05 05 05

Outras iniciativas

• Auxiliares – Incremento do quadro de promotores corregedores auxiliares;
•Reestruturação – Elaboração e envio ao PGJ/CE do projeto de reestruturação da 
Corregedoria-Geral do MPCE;
• Estágio probatório 1 – Acompanhamento e entrega de relatório conclusivo do 
estágio probatório de 70 membros empossados em 2011;
• Estágio probatório 2 – Acompanhamento do estágio probatório de 84 membros 
empossados em 2014;
• Plataforma – Implementação da plataforma moodle para acompanhamento, por 
meio virtual, do estágio probatório dos membros;
• Correições – Realização de correições nas procuradorias de justiça;
• Inspeções – Inspeções nas unidades de execução para fins de promoção/re-
moção;
• CNMP 1 – Cumprimento das recomendações e determinações do CNMP decor-
rentes de inspeção e correição realizadas pela Corregedoria Nacional;
• CNMP 2 – Maior rigor na fiscalização das atividades regradas por resoluções do 
CNMP e da taxonomia e regularidade dos procedimentos extrajudiciais.

Corregedor-Geral – PcJ Marcos Tibério Castelo Aires (2011-2015).

Vice-Corregedores Gerais – PcJ Laércio Martins de Andrade (2011-2012); PcJ 
Maria Elaine Lima Maciel (2012-2013); PcJ Francisco Gadelha da Silveira (2013); 
PcJ Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva (2014-2015).

Promotores Corregedores – PJ Francimauro Gomes Ribeiro (2012-2015); PJ 
Francisco Osiete Cavalcante Filho (2012-2013); PJ Miguel Ângelo de Carvalho 
Pinheiro (2012-2013); PJ Guilherme de Lima Soares (2012-2015); PJ Daniel Isídio 
de Almeida Júnior (2013-2015); PJ Eduardo Tsunoda (2013-2015).

Pessoal – Ana Denise Carneiro Moreira Gadelha (Oficial de Gabinete); Ana Cláu-
dia Bonfim Jacó (Assessor Técnico); Daniela Mota Leite Barbosa (Técnico Ministe-
rial); Elaine Gomes Barboza (Técnico Ministerial); Marcos Herbert Maier (Técnico 
Ministerial-NUGET); Érica Maria Lima Pimentel Bessa (Técnico Ministerial); Leo-
nardo Vasconcelos de Oliveira (Técnico Ministerial).

Correio eletrônico – corregedoria@mpce.mp.br.
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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA (CPJ)

• Composição-atribuições – O Colégio de Procuradores de Justiça, integrado 
por todos os Procuradores de Justiça (46), sob a presidência do Procurador-Geral 
de Justiça, é o órgão deliberativo e de administração superior do Ministério Públi-
co, estruturado em Pleno e Órgão Especial.
Eentre várias outras atribuições, compete ao Colégio de Procuradores de Justiça 
do MPCE, por seu Pleno, em sessão solene, dar posse ao Procurador-Geral de Jus-
tiça, ao Vice-Procurador-Geral de Justiça, ao seu Órgão Especial, ao Corregedor-
-Geral do Ministério Público, ao Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público, ao 
Ouvidor–Geral do Ministério Público e ao Vice-Ouvidor-Geral do Ministério Público, 
aos membros do Conselho Superior do Ministério Público, aos Procuradores de 
Justiça e aos Promotores de Justiça de Entrância Inicial.

• Sessões – No período de 2012 a setembro de 2015, foram realizadas 45 ses-
sões ordinárias; 20 sessões extraordinárias; e 29 sessões solenes.

• Integrantes
• 2012 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Maria do 
Perpétuo Socorro França Pinto, Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins, Marylene 
Barbosa Nobre, Francisca Idelária Pinheiro Linhares, Eliani Alves Nobre, Rosema-
ry de Almeida Brasileiro, José Maurício Carneiro, José Valdo Silva, Oscar d’Alva 
e Souza Filho, Carmem Lídia Maciel Fernandes, Francisco Gadelha da Silveira, 
Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Zélia Maria de Moraes Rocha, Sheila Cavalcante 

Órgãos Colegiados
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Pitombeira, João Batista Aguiar, Maria Neves Feitosa Campos, Maria Magnólia 
Barbosa da Silva, Benon Linhares Neto, Corregedor Marcos Tibério Castelo Aires, 
Maria de Fátima Soares Gonçalves, Emirian de Sousa Lemos, Luiz Eduardo dos 
Santos, Roza Lina do Nascimento Maia, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Maria José 
Marinho da Fonseca, Manuel Lima Soares Filho, Vanja Fontenele Pontes, Suzanne 
Pompeu Sampaio Saraiva, Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro, José Wilson 
Sales Júnior, Carmelita Maria Bruno Sales, Maria Elaine Lima Maciel, Laércio Mar-
tins de Andrade, Luzanira Maria Formiga, Ednéa Teixeira Magalhães, João Eduar-
do Cortez, Maria Acácia Moreira, Fátima Diana Rocha Cavalcante, Mônica Maria 
Aguiar Câmara de Lavor, Antônio Firmino Neto, Vera Maria Fernandes Ferraz, 
Eulério Soares Cavalcante Júnior, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Leo Charles 
Henri Bossard II;
• 2013 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Francisca 
Idelária Pinheiro Linhares, Eliani Alves Nobre, Rosemary de Almeida Brasileiro, 
José Maurício Carneiro, José Valdo Silva, Oscar d’Alva e Souza Filho, Carmen Lídia 
Maciel Fernandes, Francisco Gadelha da Silveira, Vera Lúcia de Carvalho Brandão, 
Zélia Maria de Moraes Rocha, Sheila Cavalcante Pitombeira, Maria Neves Feito-
sa Campos, Maria Magnólia Barbosa da Silva, Benon Linhares Neto, Corregedor 
Marcos Tibério Castelo Aires, Emirian de Sousa Lemos, Luiz Eduardo dos Santos, 
Roza Lina do Nascimento Maia, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Maria José Marinho 
da Fonseca, Manuel Lima Soares Filho, Vanja Fontenele Pontes, Suzanne Pompeu 
Sampaio Saraiva, Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro, José Wilson Sales 
Júnior, Carmelita Maria Bruno Sales, Maria Elaine Lima Maciel, Laércio Martins de 
Andrade, Luzanira Maria Formiga, Ednéa Teixeira Magalhães, João Eduardo Cor-
tez, Maria Acácia Moreira, Fátima Diana Rocha Cavalcante, Mônica Maria Aguiar 
Câmara de Lavor, Antônio Firmino Neto, Vera Maria Fernandes Ferraz, Eulério 
Soares Cavalcante Júnior, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Leo Charles Henri 
Bossard II, Francisco Marques Lima, Loraine Jacob Molina, Miguel Ângelo de Car-
valho Pinheiro, Francisco Osiete Cavalcante Filho, Ângela Maria Góis do Amaral 
Albuquerque Leite, Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, Pedro Casimiro Campos 
de Oliveira;
• 2014 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Francisca 
Idelária Pinheiro Linhares, Eliani Alves Nobre, Rosemary de Almeida Brasileiro, 
José Maurício Carneiro, José Valdo Silva, Oscar d’Alva e Souza Filho, Carmen Lídia 
Maciel Fernandes, Francisco Gadelha da Silveira, Vera Lúcia de Carvalho Brandão, 
Zélia Maria de Moraes Rocha, Sheila Cavalcante Pitombeira, Maria Neves Feito-
sa Campos, Maria Magnólia Barbosa da Silva, Benon Linhares Neto, Corregedor 
Marcos Tibério Castelo Aires, Emirian de Sousa Lemos, Luiz Eduardo dos Santos, 
Roza Lina do Nascimento Maia, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Maria José Marinho 
da Fonseca, Manuel Lima Soares Filho, Vanja Fontenele Pontes, Suzanne Pompeu 
Sampaio Saraiva, José Wilson Sales Júnior, Fernanda Maria Castelo Branco Mon-
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teiro, Carmelita Maria Bruno Sales, Maria Elaine Lima Maciel, Laércio Martins de 
Andrade, Luzanira Maria Formiga, Ednéa Teixeira Magalhães, João Eduardo Cor-
tez, Maria Acácia Moreira, Fátima Diana Rocha Cavalcante, Mônica Maria Aguiar 
Câmara de Lavor, Antônio Firmino Neto, Vera Maria Fernandes Ferraz, Eulério 
Soares Cavalcante Júnior, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Leo Charles Henri 
Bossard II, Francisco Marques Lima, Loraine Jacob Molina, Miguel Ângelo de Car-
valho Pinheiro, Francisco Osiete Cavalcante Filho, Ângela Maria Góis do Amaral 
Albuquerque Leite, Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, Pedro Casimiro Campos 
de Oliveira, Luiza de Marilac Cavalcante Costa;
• 2015 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Francisca 
Idelária Pinheiro Linhares, Eliani Alves Nobre, Rosemary de Almeida Brasileiro, 
José Maurício Carneiro, José Valdo Silva, Oscar d’Alva e Souza Filho, Carmen Lídia 
Maciel Fernandes, Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Zélia Maria de Moraes Rocha, 
Sheila Cavalcante Pitombeira, Maria Neves Feitosa Campos, Maria Magnólia Bar-
bosa da Silva, Benon Linhares Neto, Corregedor Marcos Tibério Castelo Aires, Luiz 
Eduardo dos Santos, Roza Lina do Nascimento Maia, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, 
Maria José Marinho da Fonseca, Manuel Lima Soares Filho, Vanja Fontenele Pon-
tes, Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva, José Wilson Sales Júnior, Fernanda Maria 
Castelo Branco Monteiro, Carmelita Maria Bruno Sales, Maria Elaine Lima Maciel, 
Laércio Martins de Andrade, Luzanira Maria Formiga, Ednéa Teixeira Magalhães, 
João Eduardo Cortez, Maria Acácia Moreira, Fátima Diana Rocha Cavalcante, Mô-
nica Maria Aguiar Câmara de Lavor, Antônio Firmino Neto, Vera Maria Fernandes 
Ferraz, Eulério Soares Cavalcante Júnior, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Leo 
Charles Henri Bossard II, Francisco Marques Lima, Loraine Jacob Molina, Miguel 
Ângelo de Carvalho Pinheiro, Francisco Osiete Cavalcante Filho, Ângela Maria Góis 
do Amaral Albuquerque Leite, Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, Pedro Casimiro 
Campos de Oliveira, Luiza de Marilac Cavalcante Costa.

ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE JUSTIÇA (CPJ-OE)
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• Composição-atribuições – Integram o Órgão Especial 18 procuradores de 
justiça, tendo como membros natos o Procurador-Geral de Justiça, que o preside, 
e o Corregedor-Geral do Ministério Público.
Entre muitas de suas atribuições, compete-lhe propor ao Procurador-Geral de 
Justiça a criação, transformação e a extinção de cargos e serviços auxiliares; 
modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das 
funções institucionais; e aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério 
Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de 
lei de criação, transformação e extinção de cargos, serviços auxiliares e a fixação 
e reajuste das respectivas remunerações.

• Sessões – No período de 2012 a setembro de 2015, foram realizadas 89 ses-
sões ordinárias; 23 sessões extraordinárias; e 01 sessão solene.

• Integrantes
• 2012-2013 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Maria 
do Perpétuo Socorro França Pinto, Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins, Marylene 
Barbosa Nobre, Francisca Idelária Pinheiro Linhares, Rosemary de Almeida Bra-
sileiro, José Maurício Carneiro, José Valdo Silva, Carmem Lídia Maciel Fernandes, 
Francisco Gadelha da Silveira, Zélia Maria de Moraes Rocha, Sheila Cavalcante 
Pitombeira, Maria Magnólia Barbosa da Silva, Corregedor Marcos Tibério Caste-
lo Aires, Emirian de Sousa Lemos, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Fernanda Maria 
Castelo Branco Monteiro, Maria Elaine Lima Maciel, Laércio Martins de Andrade, 
Luzanira Maria Formiga;
• 2014-2015 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ 
Francisca Idelária Pinheiro Linhares, Rosemary de Almeida Brasileiro, José Mau-
rício Carneiro, José Valdo Silva, Francisco Gadelha da Silveira (Maria Magnólia 
Barbosa da Silva), Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Zélia Maria de Moraes Ro-
cha, Sheila Cavalcante Pitombeira, Maria Neves Feitosa Campos, Corregedor 
Marcos Tibério Castelo Aires, Luiz Eduardo dos Santos, Roza Lina do Nascimen-
to Maia, Ednéa Teixeira Magalhães, Maria Acácia Moreira, Fátima Diana Rocha 
Cavalcante, Vera Maria Fernandes Ferraz, Loraine Jacob Molina, Ângela Maria 
Góis do Amaral Albuquerque Leite, Antônia Elsuérdia Silva de Andrade (Maria 
José Marinho da Fonseca).
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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CSMP)

• Composição-atribuições – O Conselho Superior do Ministério Público é órgão 
deliberativo e opinativo da administração superior, incumbindo-lhe velar, preci-
puamente, pela observância dos preceitos funcionais dos membros da carreira, 
sendo composto pelo Procurador-Geral de Justiça (seu Presidente) e pelo Corre-
gedor-Geral, na condição de membros natos, e por mais 7 (sete) procuradores 
de justiça não afastados da carreira, escolhidos em eleição plurinominal e secreta 
dos membros da Instituição em exercício, todos com direito a voto.
São muitas as suas atribuições, com por exemplo: elaborar, em sessão aberta, 
com presença mínima de 2/3 (dois terços) dos seus membros, as listas sêxtuplas 
a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso II, da Cons-
tituição Federal; indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em votação aberta, os 
candidatos à lista tríplice para remoção ou promoção por merecimento; e decidir 
sobre vitaliciamento de membro do Ministério Público. 

• Sessões – No período de 2012 a setembro de 2015 foram realizadas 179 ses-
sões ordinárias e 36 sessões extraordinárias.

• Promoções – No mesmo período, foram realizadas 93 promoções para a ent-
rância intermediária; 81 promoções para a entrância final; e 10 promoções para 
a 2ª instância.

• Remoções – Foram realizadas 8 remoções na entrância inicial; 19 remoções na 
entrância intermediária; e 21 remoções na entrância final.

• Remoções por permutas – 09 remoções por permutas foram efetivadas na-
quele período.
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• Remoção compulsória – Foi realizada 01 remoção compulsória.

• Editais – Foram deliberados, aprovados e publicados 506 editais.

• Convocações – Foram efetivadas 05 convocações de membros da 1ª instância 
para oficiarem na 2ª instância.

• Súmulas – Foram editadas 04 súmulas.

• Resoluções – Foram aprovadas 55 resoluções.

• Lista sêxtupla – Formou-se 01 lista sêxtupla visando ao cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

• Ofícios – Foram expedidos 18.555 ofícios.

• Integrantes
• 2012 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Benon Li-
nhares Neto, Corregedor Marcos Tibério Castelo Aires, José Wilson Sales Júnior, 
Carmelita Maria Bruno Sales, Mônica Maria Aguiar Câmara de Lavôr, Antônio Fir-
mino Neto, Vera Maria Fernandes Ferraz, Eulério Soares Cavalcante Junior;
• 2013 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Benon Li-
nhares Neto, Corregedor Marcos Tibério Castelo Aires, Vanja Fontenele Pontes, 
Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva, João Eduardo Cortez, Eulério Soares Caval-
cante Júnior, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Leo Charles Henri Bossard II. 
Obs.: Funcionaram como suplentes: Antonio Firmino Neto e Carmelita Maria Bru-
no Sales;
• 2014 – PGJ Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Corregedor 
Marcos Tibério Castelo Aires, Vanja Fontenele Pontes, José Wilson Sales Júnior, 
Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Francisco Marques Lima, Miguel Ângelo de 
Carvalho Pinheiro, Francisco Osiete Cavalcante Filho, Pedro Casimiro Campos de 
Oliveira;
• 2015 – PGJ Alfredo Ricardo De Holanda Cavalcante Machado, PcsJ Corregedor 
Marcos Tibério Castelo Aires, José Wilson Sales Júnior, Luzanira Maria Formiga, 
Francisco Marques Lima, Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Francisco Osiete 
Cavalcante Filho, Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, Pedro Casimiro Campos de 
Oliveira. 
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SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (ORCOL)

• A Secretaria dos Órgãos Colegiados (ORCOL), órgão de assessoramento do 
Ministério Público do Estado do Ceará, tem por objetivo a prestação de serviços 
essenciais ao Colégio de Procuradores de Justiça, ao seu Órgão Especial e ao 
Conselho Superior do Ministério Público, consistentes em secretariar, coordenar, 
planejar, executar e aperfeiçoar os serviços de suporte aos referidos órgãos, via-
bilizando os instrumentos básicos necessários ao pleno cumprimento das suas 
atribuições colegiadas.

• Secretário – PJ Sandra Viana Pinheiro (titular);
PJ Flávia Soares Unneberg (respondeu durante as férias da titular em 2015);
PJ Francisco André Karbage Nogueira (respondeu durante as férias da titular 
em 2014);
PJ Maria do Socorro Brito Guimarães (respondeu durante as férias da titular  
em 2012).

• Assessores técnicos – Sildene Lima Barros;
TM Fernando Antônio Barbosa Ramos Filho.
• Técnicos Ministeriais – Francisco Gladson Batista Maia, Karísia Kesia Bezerra de 
Sousa, Marina de Castro Ribeiro, Audrey Anne Feitosa Petrola, Anderson Tavares 
Jacome de Carvalho.
• Operador de reprografia – Ana Lúcia Silva Sena.
• Primeiros passos – Elany Kelly do Carmo Maciel, Bianca Witória Oliveira Cos-
ta, Patrícia Mycaelle da Silva Morais, Lucas Eliabe de Paiva Forte Santos.  

Correio eletrônico - orgaoscolegiados@mpce.mp.br
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- Índices de execução do orçamento 

- Participação do MPCE na Ação Nacional Estruturante – Centro de Custos, 
realizado em Campo Grande (MS) nos dias 27 e 28 de maio de 2015, subscre-
vendo um Acordo de Resultados para adesão ao Projeto Nacional de Implantação 
de uma Gestão de Custos no âmbito do MP Brasileiro, que resultou nos seguintes 
indicadores e pontos de controle:

 
 
 

Finanças
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- Por intermédio da Portaria nº 4061/2015/PGJ, restou designada, a partir de 
03/06/2015, uma Comissão para Estudo e Levantamento necessários à implanta-
ção do Sistema de Centro de Custos no âmbito do MPCE.

- Repasse mensal efetivo do duodécimo ao MPCE a partir de junho de 2013 
– rendimentos auferidos desde a implantação: R$ 5.519.000,00 (cinco milhões, 
quinhentos e dezenove mil reais).

- Regulamentação da Reavaliação dos Bens do MPCE, por intermédio do Pro-
vimento nº 149/2014/PGJ – concluída. Cálculo de depreciação em elaboração por 
meio do Sistema de Patrimônio.



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

26

A participação do orçamento do MPCE em relação à Receita Corrente Líquida 
do Estado (RCL) tem evoluído de acordo com os seguintes índices:

2009 - 1,65%

2010 - 1,57%

2011 - 1,67%

2012 - 1,90%

2013 - 1,98%

2014 – 2,07%

2015 - 2,23% (projeção)

Participação do Orçamento do MPCE sobre a Receita Corrente Líquida
Período: 2012 a 2015

Orçamento
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Comissão Permanente de Licitação – Mudanças e reordenamento das ativi-
dades, objetivando reduzir a estimativa do impacto financeiro das licitações; e 
implantação de “sistema de renegociação de preços” com fornecedores licitantes 
antes da homologação das atas de registro de preços/contratos. Essas iniciativas, 
entre outras, possibilitaram os resultados descritos adiante.

2012
• Consideradas as licitações concluídas com êxito (concorrência, pregão eletrô-
nico, pregão presencial), bem como as demais contratações por adesões ao Sis-
tema de Registro de Preços – SRP de outros órgãos, foram economizados R$ 
3.746.192,56, consistentes em cerca de 18,13% a menos que os valores inicial-
mente estimados para contratação;
• Somente na modalidade pregão eletrônico, constatou-se economia no valor de 
R$ 1.101.308,53 (19,93%) nos valores inicialmente estimados para contratação;
• Ainda quanto à economia alcançada naquele ano, ressalta-se que, em uma úni-
ca contratação, modalidade concorrência, obteve-se redução de R$ 2.609.338,45, 
correspondente a 17,86% do valor estimado.   

2013
• Quanto às licitações concluídas com êxito, incluídas as demais contratações 
oriundas de adesões ao SRP de outros órgãos, verificou-se uma redução de R$ 
4.920.126,17 em 42 pregões eletrônicos, 3 pregões presenciais e 1 tomada de 

Comissão Permanente 
de Licitação - LICIT 

CONTROLE - ECONOMIA
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preço realizados, resultando uma economia de 25,99% frente aos valores inicial-
mente estimados para contratação;
• Destaque-se a modalidade de pregão na forma eletrônica, em que se verificou 
uma economia de R$ 4.891.894,42 (26,87%) em relação aos valores estimados 
inicialmente para contratação.

2014
• Licitações realizadas: pregão eletrônico (24); pregão presencial (01); dispensas 
(04); inexigibilidades (04); adesões a SRP de outros órgãos (08);
• No geral, entre os procedimentos de contratação tramitados na LICIT, houve 
uma economia de R$ 2.860.497,97, representando cerca de 20,33% das contra-
tações efetivadas em relação à estimativa apurada pelos setores competentes;
• Somente na modalidade pregão eletrônico, constatou-se uma economia no va-
lor de R$ 2.806.190,81, significando 24,87% a menos do que o valor inicialmente 
estimado para esta modalidade;
• Os outros R$ 54.307,16 de economia se referem às contratações por pregão 
presencial e adesões a registros de preços.

2015 (até setembro)
• Entre os procedimentos conclusos, de janeiro a setembro/2015, verificou-se 
uma redução de R$ 3.598.505,23 em 27 pregões eletrônicos, 1 pregão presen-
cial, 04 dispensas, 03 adesões e 01 inexigibilidade, resultando uma economia de 
15,84% dos valores inicialmente estimados para contratações no âmbito da PGJ;
• Destaque-se a modalidade pregão, nas formas presencial e eletrônica, em 
que se verificou uma economia de R$ 244.200,00 (38,95%) e R$ 3.318.325,95 
(16,07%), respectivamente, relativa aos valores para contratação inicialmente 
estimados.
Pessoal – Quanto às reformulações de ordem organizacional operadas na Co-
missão Permanente de Licitação (LICIT), convém destacar a priorização da Admi-
nistração na alteração da composição, renovando-se o quadro de servidores para 
exercerem atividades exclusivamente na Comissão.
• Composição – A partir de julho de 2012, alterou-se a composição: 3 (três) 
servidores com dedicação exclusiva ao setor e outros 2 (dois) suplentes. Essa 
mudança, sequenciada nos anos seguintes, resultou na renovação de 2/3 da 
composição da LICIT;
• Incremento – Em 2014, além da alteração na composição em 1/3, revogou-
-se o Provimento nº 0184/2011, com a edição do novo Provimento nº 180/2014, 
que redundou na reformulação significativa na composição, lotação, atribuições e 
gratificações legais atribuídas aos servidores lotados na Comissão (LICIT). Assim, 
a partir do novo provimento, houve um incremento no quadro de servidores, que 
passou a contar, além dos três servidores efetivos na Comissão, com uma Assesso-
ria Técnica, dedicada exclusivamente às dispensas e inexigibilidades, aos Contratos 
e Aditivos, bem como à elaboração dos editais licitatórios. Tal medida possibilitou 
uma melhor distribuição de atribuições, possibilitando maior celeridade e segurança 
nas contratações. O referido provimento também estabelece as competências da 
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Assessoria Jurídica dedicada exclusivamente às licitações e contratos;
• Em 2015, houve alteração na composição no que concerne aos suplentes, eis 
que foram designadas 02 (duas) novas servidoras como suplentes, conforme pre-
visão do Provimento nº 180/2014.

Comissão-integrantes
 
2012 – Presidente/Pregoeiro (Pedro Henrique Caminha de Oliveira Filho); Secre-
tário (Walker Pinto de Sousa); membros (Vera Silvia Barros Leal Rocha, Francival-
da Diógenes Santos, Eugenia Luzi Barros de Alencar); suplente (Ricardo Pereira 
Sales). Presidente/Pregoeiro interino (Walker Pinto de Sousa); membros (Paolo 
Ernesto de Freitas Maurício, Claudia Lucio de Medeiros).

2013 – Presidente/Pregoeiro interino (Walker Pinto de Sousa); membros (Paolo 
Ernesto de Freitas Maurício, Cláudia Lúcio de Medeiros, Paolo Ernesto de Freitas 
Maurício, Cristina de Melo Leite); suplentes (Ricardo Pereira Sales, Francineuda 
Bezerra Severino).

2014 – Presidente/Pregoeiro (Walker Pinto de Sousa); membros (Paolo Ernesto 
de Freitas Maurício, Cristina de Melo Leite, Cláudia Lúcio de Medeiros); suplentes 
(Francineuda Bezerra Severino, Ricardo Pereira Sales, Odirley Lima de Castro); 
apoio (Adriana Girão Oliveira, Paolo Ernesto de Freitas Maurício).

2015 - Presidente/Pregoeiro (Walker Pinto de Sousa); membros (Paolo Ernesto de 
Freitas Maurício, Cláudia Lúcio de Medeiros); suplentes (Odirley Lima de Castro, 
Adelly Rejane Paz Braz, Mirla Kelvya Teixeira Bastos); apoio (Adelly Rejane Paz 
Braz, Paolo Ernesto de Freitas Maurício, Adriana Girão Oliveira); Assessora Técni-
ca (Patrícia Coelho Barbosa). 

Observações
• Adesões – Vale ressaltar as contratações por adesão às licitações de outros 
órgãos. Além da economia processual, apenas nas 03 adesões ocorridas, houve 
uma redução de custos equivalente a R$ 35.714,50, o que corresponde a 33,78% 
ante a estimativa apurada;
• O pregão eletrônico, opção primordial da Administração, é a modalidade licitató-
ria que melhor confere moralidade, economicidade, imparcialidade e segurança;
• Sistema SIASG/COMPRASNET – Com a finalização de processos em andamento 
e com a utilização do sistema SIASG/COMPRASNET, decorrente de adesão recen-
te pela PGJ/CE ao Ministério de Planejamento, a meta é finalizar 2015 com uma 
economia de, pelo menos, 30% dos valores inicialmente estimados para contra-
tações mediante Pregão Eletrônico.

Correio eletrônico – licitacao@mpce.mp.br.
Dados disponíveis na Comissão Permanente de Licitação – LICIT.
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Acessível a todos, sem cadastro prévio ou registro de IP, no Portal da Trans-
parência do MPCE constam informações de execução orçamentária e financei-
ra, licitações, contratos, convênios de pessoal, remunerações etc. Também há a 
transparência ativa na página da Lei de Acesso à Informação (LAI), que reúne 
conteúdos do portal da transparência e serviços, a exemplo da solicitação de 
informações e consultas de processos e protocolos - http://portaltransparencia.
mpce.mp.br.

CNMP destaca transparência do MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará é o mais transparente do País, ocu-
pando a primeira colocação do cumprimento do Portal Transparência, segundo 
divulgou em março de 2015 a Comissão de Controle Administrativo e Financei-
ro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O “Transparômetro MP 
Brasileiro” analisa o cumprimento da Lei de Acesso à Informação por todos os 
ramos e unidades dos Ministérios Públicos brasileiros, de acordo a Resolução 
CNMP nº 86/2013.

Transparência
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Secretaria Geral – É órgão de assessoramento no âmbito da estrutura or-
ganizacional do Ministério Público, vinculada diretamente ao Gabinete do Procu-
rador-Geral de Justiça, sendo dirigida por um Promotor de Justiça (Secretário-
-Geral), que tem por incumbência precípua preparar o expediente administrativo 
encaminhado à chefia da Instituição e superintender as unidades administrativas 
da Procuradoria Geral de Justiça, a saber:

• Secretaria de Administração – À Secretaria de Administração compete planejar, 
organizar, coordenar e controlar as atividades relativas ao material, patrimônio, 
serviços gerais e protocolo; a ela, estão vinculados o Departamento de Material 
e Patrimonial; a Divisão de Protocolo; o Departamento de Serviços Gerais; o De-
partamento de Biblioteca e Documentação;
• Secretaria de Finanças – Compete planejar, dirigir, coordenar e controlar as 
atividades próprias do sistema gestor de orçamento e finanças. Vincula-se a ela o 
Departamento de Contabilidade e Orçamento;
• Secretaria de Tecnologia da Informação – Executa as políticas e diretrizes de 
modernidade e de informatização, competindo-lhe: relacionar-se com os demais 
órgãos da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de levantar as necessidades da 
área de informática e desenvolver os sistemas correspondentes; estudar e de-
finir os sistemas e programas necessários ao desempenho das atividades da 
Procuradoria-Geral de Justiça; manter contatos com usuários para definir entra-

Secretaria-geral da PGJ  
SEGE
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das compatíveis com processamento e as saídas de informações, segundo suas 
reais necessidades; planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de 
desenvolvimento de sistemas e suporte técnico em informática; elaborar plano 
de treinamento e capacitação técnica em informática e organização especificando 
e quantificando os objetivos e o pessoal; efetuar pesquisas de inovações tecno-
lógicas necessárias ao bom desempenho das atividades e objetivos da Diretoria; 
elaborar e executar com as demais Diretorias da área o plano diretor de infor-
mática pertinente à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Ministério Público; desen-
volver estudos e projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho; 
elaborar diagnósticos, manuais de procedimentos e estudos de padronização de 
formulários. Integra a estrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação o 
Departamento de Suporte Técnico; o Departamento de Desenvolvimento de Sis-
temas; e o Departamento de Organização e Métodos.
• Secretaria de Recursos Humanos – Planeja, coordena, dirige e controla as ati-
vidades e tarefas componentes dos sistemas sob sua área gerencial, especial-
mente: recrutamento, seleção e treinamento dos servidores; planejamento, co-
ordenação e execução das rotinas e políticas de pessoal, incluindo atividades de 
cadastro e controle funcional, com cessão de direitos e vantagens, controle de 
processos e feitos administrativos, execução da folha de pagamento, serviços de 
registro, instrução e informação financeira; coordena as atividades e programas 
assistenciais ligados à medicina, odontologia e serviço social; coordena e acom-
panha as atividades e situações de natureza psico-sócio-funcional; supervisiona a 
execução de programas relacionados à concessão de benefícios e melhorias das 
condições de trabalho. Integram a sua estrutura o Departamento de Pessoal e o 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoal.

Atividades da SEGE-MP/CE – Coordenar as ações das Secretarias que in-
tegram a Secretaria-Geral, promovendo seu relacionamento com as unidades do 
Ministério Público Estadual e outros órgãos, bem como entre si; assessorar o 
Procurador-Geral de Justiça nos assuntos relacionados com as funções e ativida-
des da Secretaria-Geral e dos demais órgãos de apoio técnico e administrativo 
do Ministério Público; recebimento, despacho, distribuição e arquivamento de 
processos físicos e virtuais para as unidades administrativas e as diversas áreas 
de atuação do Ministério Público no espaço territorial cearense; elaboração e/
ou expedição de atos de nomeações, remoções, promoções e outros, portarias, 
certidões, ofícios, memorandos, publicações no Diário da Justiça dos documentos 
elaborados pela SEGE e pelos membros, elaboração das listas de antiguidade; 
elaboração de termos de exercícios; cadastramentos de membros no sistema IN-
FOSEG; movimentação das designações dos membros no sistema ARQUIMEDES; 
vinculação dos membros das unidades judiciárias no sistema e-SAJ; solicitação 
de autorização de armas de fogo de uso restrito para os membros; expedição de 
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carteiras funcionais; elaboração de ofícios eleitorais de indicação dos membros 
ao TRE; elaboração da escala de férias dos membros, plantões, respondências e 
auxílios aos órgãos de execução ministeriais.

Atividades de suporte – Presta, ainda, suporte de informações e documental a 
outros órgãos e setores do Ministério Público.

Apoio – Para bem desempenhar essas várias atividades, conta com o apoio 
da Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça e de outros setores da 
Procuradoria-Geral de Justiça.

Secretário-Geral – PJ Francisco André Karbage Nogueira (de 05.01.2012 a 
06.01.2014);
PJ Antonio Iran Coelho Sírio (a partir de 07.01.2014);
PJ José Raimundo Pinheiro de Freitas (respondendo).

Correio eletrônico – secgeral@mpce.mp.br.
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Atribuições – A Secretaria de Administração é o órgão do Ministério Público 
destinado a planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas aos 
setores Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Serviços Gerais/Prefeitura, 
Transportes, Protocolo e Setor de Compras.

Atividades de rotina – Acompanhamento diário de todas as ações desen-
volvidas pelas unidades que compõem a SEAD; emissão de despachos de expe-
dientes com o Secretário-Geral e Procurador-Geral; reuniões com a equipe de 
trabalho para detalhamento e acompanhamento de aproximadamente 85 (oitenta 
e cinco) contratos da qual é gestora.

Departamento de Patrimônio

• Depósito-novas instalações – O depósito do patrimônio de materiais per-
manentes foi transferido, com o almoxarifado da PGJ/CE, para novas instalações 
localizadas nas imediações do Centro Administrativo do Cambeba, com estrutura 
mais ampla e segura, incluindo vigilância armada 24h e sistema interno de câme-
ras de vigilância.

• Nova logística de entrega de material – Foi implantada a sistemática de 
entrega material em todas as comarcas do interior do estado, com programações 
preestabelecidas.

Secretaria de Administração 
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• Aquisição de material permanente – Foram adquiridos 9.704 novos bens perma-
nentes. Entre vários outros, acresceram o patrimônio do MPCE 22 novos veículos; 
1.569 CPUs; 1.947 monitores; 489 notebooks e 594 impressoras multifuncionais.

Prefeitura/Serviços Gerais

• Novas instalações – A Prefeitura participou, com sua equipe de manutenção, 
das reformas e implantações de diversas novas instalações de promotorias na 
capital e no interior do estado.
• Pessoal – Com a nova contratação de prestadores de serviços terceirizados, a 
Prefeitura terá condições de atender à demanda da sede e de várias unidades do 
MPCE na capital e no interior.

Transportes

• Veículos – Aquisição de 22 novos veículos para a frota do MPCE, incluindo novo 
caminhão visando a atender com mais agilidade as entregas de bens permanen-
tes, tanto na capital quanto no interior do Estado.
• Nova logística no uso de veículos – Nova logística foi implantada na uti-
lização da frota do MPCE: entre outras alterações, todos os veículos/motoristas 
passaram a servir a todos os setores, sem vinculação, à exceção de situações 
justificadas.
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Compras

• Executa as atividades relativas às aquisições, mediante compra, dos bens e 
serviços necessários, elaborando diagnósticos situacionais para subsidiar as ativi-
dades da Administração;
• Solicita e verifica os pedidos de aquisição de materiais com suas especificações;
• Observa a vigência, natureza e qualidade dos materiais e serviços a serem 
adquiridos;
• Elabora, com os requerentes interessados, termos de referências para aquisi-
ções de bens e contratação de serviços, incluindo mão de obra;
• Cuida do cumprimento de prazos e condições de entrega de materiais e pres-
tação de serviços, identificando os casos de inadimplência para aplicação das 
sanções correspondentes;
• Realiza cotações e coletas de preços de bens e serviços a serem licitados.

Secretário de Administração – Ricardo Pereira Sales

Departamento de Material e Patrimônio – Ricardo Rocha Lustosa
Prefeitura/Serviços Gerais – Zélia Soares Paiva
Transportes – Carlos Cesar Carneiro Pimentel
Compras – Francineuda Bezerra Severino

Correio eletrônico
patrimonio@mpce.mp.br 
prefeiturapgj@mpce.mp.br 
transportes@mpce.mp.br 
compras@mpce.mp.br 
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Atribuições – Compete à Secretaria de Recursos Humanos, unidade admi-
nistrativa da Procuradoria-Geral de Justiça, o planejamento, a coordenação e o 
controle das atividades referentes ao cumprimento das legislações referentes aos 
direitos e deveres dos servidores e membros do Ministério Público.

Atividades de rotina – Atendimento aos membros, servidores e público ex-
terno; recebimento e instrução de processos administrativos; resposta a consul-
tas de membros, servidores e público externo; elaboração de certidões; guarda, 
controle e alimentação de pastas funcionais de membros e servidores; elaboração 
da folha de pagamento mensal de membros e servidores, ativos e inativos; provi-
dências relativas a férias de servidores e afastamentos, por motivo de saúde, de 
membros; controle de diárias pagas a membros e servidores; controle de emprés-
timos consignados, de membros e servidores; instrução e controle de processos 
relativos a diligências e gratificações; controle de processos relativos a nomea-
ção, remoção, lotação e aposentadoria de servidores; controle de processos de 
aposentadoria de membros; capacitação de servidores; controle de processos de 
relatórios de viagens; controle da emissão e entrega de identidades funcionais 
e crachás de identificação funcional de servidores; administração de conflitos no 
âmbito organizacional; e controle da frequência de servidores efetivos, comissio-
nados e cedidos, entre outras.

Secretaria de Recursos 
Humanos - SERH
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Algumas iniciativas 

• Realização de 3 (três) concursos internos de remoção, sendo 1 (um) para ana-
lista ministerial e 2 (dois) para o cargo de técnico ministerial;
• Realização do curso de ambientação de novos servidores;
• Incremento na participação de servidores em cursos e seminários de interesse 
do Ministério Público;
• Cumprimento do requisito legal de nomeação de 50% dos cargos em comissão 
para servidores efetivos;
• Implementação da participação de servidores nos plantões cíveis;
• Realização de treinamento para todos os servidores sobre Protocolo Web, cor-
reio eletrônico Zimbra e Arquimedes, em parceria com a Secretaria de Tecnologia 
da Informação;
• Fortalecimento da parceria com a Rede de Escolas de Governo e Escola de Ges-
tão Pública na capacitação de servidores.

Departamento de Pessoal

• Atribuições – Coordenar a correta aplicação da legislação, das normas e dos 
procedimentos pertinentes à área de recursos humanos, instruindo processos 
administrativos relativos aos direitos, deveres e às vantagens de membros e 
servidores; preparar e acompanhar os processos de concessão de direitos e 
vantagens dos membros e servidores; realizar estudos sobre legislação e ju-
risprudência da área de pessoal; pesquisar, catalogar, divulgar e arquivar infor-
mações referentes a legislação, jurisprudência e doutrina na área de Recursos 
Humanos; emitir informações em processos que versem sobre legislação de 
pessoal; acompanhar e pesquisar a edição de normas e regulamentos perti-
nentes à área de recursos humanos, mantendo seu registro e a atualização 
sistemática dos entendimentos vigentes; exercer outras atividades correlatas 
que lhe forem conferidas por superior.

Departamento de Desenvolvimento de Pessoal

• Atribuições – Realizar pesquisas e estudos sobre as necessidades qualitativas 
e quantitativas de pessoal, de forma que se possam originar o recrutamento 
interno e externo e os programas de treinamento e desenvolvimento; colabo-
rar com a Escola Superior do Ministério Público em eventos por esta promovi-
dos, para o desenvolvimento dos recursos humanos da Procuradoria-Geral de 
Justiça; realizar acompanhamento psico-sócio-funcional de servidores ou grupo 
de trabalho, desde que ocorra solicitação ou procura espontânea do servidor; 
elaborar diagnóstico psicológico e social, individual e de grupo, de servidores 
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em acompanhamento; prestar consultoria nas diversas unidades administrativas 
da Procuradoria-Geral de Justiça, na área de recursos humanos; intervir, a par-
tir do atendimento individual ou grupal, nas seguintes situações: absenteísmo, 
inadaptação funcional, dificuldade de relacionamento humano no trabalho e/ou 
disfunções sociais; proferir palestras formativas e informativas, incluindo temas 
de interesse dos servidores; promover a valorização dos recursos humanos, me-
diante o uso de técnicas específicas; desenvolver e avaliar programas voltados 
às promoções culturais e recreativas; exercer outras atividades correlatas que lhe 
forem conferidas por superior.

Folha de Pagamento

• Atribuições – Prestar assessoria; elaborar relatórios; prestar informações so-
bre expedientes; exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas 
por superior.

Secretária – Ana Lúcia Sudário Dias Branco (2011-2013);
Cláudia Rejane Moreira Lobo (a partir de 2013).

Gerente do Departamento de Pessoal – Fábio Sérgio Henrique de Melo;

Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal – Silvana Cos-
ta Castelo Branco;

Folha de Pagamento – Maria da Penha Lima Benevides.

Correio eletrônico – srh@mpce.mp.br 
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A função de tecnologia da informação (TI) assumiu um papel imprescindível 
no MP nos últimos anos, com transversalidade sobre os eixos de atuação insti-
tucional, provendo informações, serviços, equipamentos, suporte técnico, infra-
estrutura e segurança, assim como contribuindo para a celeridade, flexibilidade, 
controle e inovação.

Atribuições
Prover as TIs que apoiem o Ministério Público no desempenho da sua missão, 

consistente em prover e gerenciar recursos e serviços de tecnologias da infor-
mação destinados à atuação da Instituição, alinhado com as boas práticas de 
governança.

Estrutura
• Departamento de Suporte Técnico: responsável pela operação de TI envolvendo 
o Centro de Dados, a rede de computadores, seus recursos, serviços e suporte 
aos usuários;
• Departamento de Sistemas: responsável por construir, testar, entregar, capaci-
tar, integrar, manter e evoluir os sistemas de informação e aplicativos;
• Departamento de Organização e Métodos: responsável por racionalizar, dese-

Secretaria de Tecnologia 
da Informação - SETIN
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nhar e evoluir processos de trabalho e ferramentas com o objetivo de preparar as 
pessoas e o ambiente para os sistemas de informação e inovações.

Atividades
• Atendimento aos usuários por meio presencial, telefônico ou remoto; apoio lo-
gístico e técnico em eventos e reuniões; monitoramento, controle e manutenção 
dos recursos de TI; procedimentos operacionais de rotina nos ativos de TI como 
configurações, verificações, cópias de segurança (backup/restore), registros de 
operação (logs), planejamento e execução de mudanças aprovadas etc.; aqui-
sições de bens e serviços de TI; manutenção, desenvolvimento e integração de 
sistemas de informação; reuniões com membros do MP, usuários e gestores para 
coleta de requisitos, esclarecimento de dúvidas, validações, entregas e capaci-
tações; manutenção e criação de conteúdo e estruturas nos portais do MPCE; 
provimento de acesso à rede institucional e à internet; monitoramento e controle 
de segurança da informação; manutenção de equipamentos de informática, com 
e sem garantia do fabricante; execução de projetos do Plano Diretor de Tecnolo-
gia da Informação; coleta de dados e informações para prestação de contas ao 
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) e ao controle externo.

Ações de destaque no período 2012-2015
• FDID – Disponibilização de aplicativo, no sítio eletrônico do FDID, voltado para 
registrar a inscrição de projetos;
• Arquimedes – Em março de 2012, foi iniciada a implantação do sistema Arqui-
medes: registro e movimentação processual por meio de sistema informatizado 
que padroniza o funcionamento dos órgãos ministeriais, permite a medição da 
atuação da Instituição perante a sociedade, facilitando a transparência e o con-
trole;
• Investigações – Disponibilização na intranet de consulta sobre veículos, confor-
me convênio nº 07/2012 firmado entre a PGJ-CE e o DETRAN. A consulta facilita 
as investigações e a obtenção de dados de veículos e proprietários;
• Taxonomia – Adequação dos sistemas de resenha e Argos às novas taxonomias 
do CNMP;
• Simba – Em maio de 2012 foi concluída a primeira fase de implantação do Simba 
(Sistema de Investigação da Movimentação Bancária) junto ao GAECO. O softwa-
re apoia e facilita as investigações dos fluxos financeiros;
• Zimbra – O sistema de e-mail foi modificado para o Zimbra Open Source, com 
avanços, especialmente quanto a segurança, funcionalidades, gerência e capa-
cidade;
• Equipamentos – Ampliação/substituição dos principais equipamentos de infor-
mática do parque:
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• Plano Diretor – Adotada a boa prática de planejamento de TI por meio do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), com acompanhamento periódico da 
execução dos projetos previstos pelo CETI;
• Política de Segurança – Publicação da Política de Segurança da Informação 
(PSI). Após um longo processo de análise, elaboração, discussão no âmbito do 
CETI e adequações às leis de acesso à informação, a PSI foi aprovada, ensejando 
a publicação do Provimento nº 82/2013;
• Portal da Transparência – Atualização do Portal da transparência por meio da 
implementação de tabelas, modelos e relatórios, em conformidade com as previ-
sões da 2ª edição do Manual da Transparência do CNMP;
• Controle externo – Criação de formulários eletrônicos dinâmicos para receber 
dados das inspeções realizadas por membros do MPCE nas delegacias de polícia 
da comarca de Fortaleza. A solução padroniza a forma de inspeção e permite o 
registro das inspeções, mesmo sem conexão de rede, facilitando os procedimen-
tos de consolidação e geração de estatísticas do setor;
• Acúmulo de funções – Elaboração dos relatórios de diferença de subsídio e 
gratificação por acúmulo de funções para membros em virtude dos Provimentos 
nº 154 e 78/2013. Os processamentos auxiliam a SRH na geração da folha de 
pagamentos;
• Promoções – Elaboração do módulo de avaliação de desempenho de servidores 
via Portal do Colaborador do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). O módulo 
facilitou os procedimentos de avaliação e apuração de resultados necessários aos 
processos de promoção de servidores;
• Certificados digitais – Aquisição de certificados digitais e leitoras para os mem-
bros do MPCE, previstos na Lei do Processo Eletrônico, garantindo a segurança 
dos atos processuais virtuais;
• Remoção – Elaboração do módulo Concurso de Remoção no SGP, facilitando e 
agilizando os procedimentos de remoção;
• Visual – Implementação de novo layout visual ao SGP, resultando em melhoria 
de desempenho do sistema;
• Estágio – Elaboração de sistema para receber inscrições dos candidatos a está-
gio do MPCE. O sistema facilitou o processo de seleção de estagiários da Institui-
ção por meio da automação;
• Comitê – Criação e publicação da página do Comitê Estadual do MPCE de En-
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frentamento às Drogas do Ceará;
• PEC 37 – Melhoria do layout da página da PEC 37 no portal do MPCE;
• Novo domínio – Implantação de novo domínio (mpce.mp.br) nos portais do 
MPCE, correio eletrônico e demais serviços básicos de rede, por força da resolu-
ção nº 91 do CNMP;
• Fórum virtual – Criação do Fórum do Planejamento Estratégico no portal do 
MPCE na internet, que facilita a interlocução com a sociedade nos vários eixos de 
atuação ministerial;
• Resenha – Adequação do Sistema de Resenha à taxonomia do CNMP;
• SIC – Criação do Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), que, em virtude da 
Lei do Acesso à Informação, permite captar a solicitação de informação do cida-
dão, sua análise, encaminhamento ao órgão ministerial responsável e remessa de 
resposta ao interessado;
• Inquéritos – Implantação do Sistema de Inquéritos (SINQ) na Central de In-
quéritos de Fortaleza, que apoia o registro, distribuição e a gestão do volume de 
inquéritos policiais permitindo, ainda, a extração de relatórios;
• Analistas – Provimento de dois cargos de analista de ministerial, mediante con-
curso público;
• Equipamentos II – Ampliação/substituição dos principais equipamentos de in-
formática do parque:

• Aplicativo – Elaboração de aplicativo voltado para o acompanhamento de pro-
cessos do Núcleo de Recursos Cíveis (NURC) e Núcleo de Recursos Criminais 
(NUCRIM) na intranet, que facilita as consultas e o monitoramento de processos 
com recurso, inclusive junto aos tribunais superiores;
• FDID II – Melhoria no sistema de informação do FDID para emissão e acom-
panhamento de documentos de arrecadação estadual (DAEs – Sefaz) para as 
infrações apuradas em TAC. A melhoria permite a identificação dos pagamentos 
dos infratores e o controle pela Secretaria do FDID;
• Site – Criação do novo site da Promotoria de Justiça da Saúde Pública;
• E-SAJ – Convênio para a utilização do portal e-SAJ e integração entre sistemas 
de informação processual do MPCE e do Poder Judiciário;
• Diárias – Implantação do módulo de diárias do SGP na Secretaria de Recursos 
Humanos (SRH);
• Centro de Dados – Expansão da capacidade de processamento e armazenamen-
to do Centro de Dados da PGJ-CE, permitindo melhor desempenho para o usuário 
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(guarda de dados das transações/operações);
• Backup – Melhoria da solução de backup/restore da rede do MPCE com o sof-
tware livre “Bacula”. Maior confiabilidade na preservação das cópias de seguran-
ça, sem a necessidade de investimento financeiro, possibilitado face o talento, 
pesquisa e esforço da equipe;
• SGP – Adequação do SGP para o recebimento da digitação dos dados funcionais 
de membros (histórico);
• CNMP – Apresentação no CNMP: Implantação do Sistema de Informação Pro-
cessual Arquimedes na 1ª e 2ª instâncias do MPCE;
• Novos relatórios – Elaboração de novos relatórios no sistema Arquimedes, que 
permitem quantificar e detalhar a distribuição processual, exibir movimentação 
e prazos;
• Analistas II – Mais três cargos de analista ministerial – computação providos 
por concurso público;
• Equipamentos III – Ampliação/substituição dos principais equipamentos de in-
formática do parque:

• Consultas - Disponibilização de consultas processuais e de distribuição proces-
sual no portal do MPCE;
• SGP – Início do uso do módulo de vida funcional do SGP para membros. A SRH 
iniciou a digitação das pastas funcionais visando à geração automática da vida 
funcional via intranet;
• Novo ciclo – Concluído novo ciclo de implantações do Sistema Arquimedes para 
os servidores dos Juizados Especiais, Promotorias de Justiça da Família, Promo-
torias de Justiça da Fazenda Pública, Promotorias de Justiça de Execuções Fiscais 
e de Crimes contra a Ordem Tributária, assim como para as comarcas de Nova 
Olinda, Missão Velha, Santana do Cariri, Pacoti, Palhano, Tururu, Granja, Trairi, 
Uruoca e Varjota;
• Integração – Integrado o sistema Arquimedes e o sistema do Tribunal de Justiça 
SAJ no primeiro grau, relativamente aos peticionamentos inicial e intermediário;
• Novos módulos – Conclusão dos módulos Afastamentos e Férias de membros 
do MPCE no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). A automação destes fluxos 
facilitará os trabalhos da Secretaria-Geral e da Secretaria de Recursos Humanos, 
além de promover melhor comodidade aos membros do MP nas situações de 
afastamento e férias;
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• Depreciação – Implantada a rotina de depreciação dos bens móveis no sistema 
de Patrimônio, atendendo às novas exigências da contabilidade pública. Adquirido 
cofre de dados para maior proteção das fitas de backup;
• Virtualização processual – Em curso a adequação do Centro de Dados da PGJ-
-CE, visando à virtualização processual do MP mediante recursos capitados junto 
ao FDID, o que possibilitará melhorias no contingenciamento de dados e na con-
tinuidade operacional;
• Substituição – Estima-se a substituição gradativa do sistema de informação pro-
cessual (Arquimedes) por outro com suporte nativo à virtualização extrajudicial 
e administrativa, conforme decisão do Núcleo de Processos Virtuais (Nupevi). A 
virtualização processual permitirá melhor produtividade dos órgãos ministeriais, 
além de manter as exigências de celeridade, transparência e controle;
• Pontos de acesso – Ampliação gradativa da rede do MPCE com mais pontos de 
acesso ativados e melhoria de velocidade no Cinturão Digital do Ceará (CDC), 
buscando promover melhor desempenho, disponibilidade e segurança nos aces-
sos;
• Equipamentos IV – Prevista a ampliação/substituição dos principais equipamen-
tos do parque:

• Semace – A partir de convênio firmado entre PGJ e Semace, foi disponibilizado 
na intranet um módulo de consultas à base de dados daquela Secretaria;
• Pefoce – Gestões em curso para a disponibilização de consultas aos laudos da 
Pefoce via intranet;
• SGP – Módulos de designação, afastamentos, férias e licenças para consolidação 
dos eventos futuros do histórico funcional dos membros;
• Protocolo web – Sistema melhorado para atender à exigência do CNMP quanto 
à movimentação interna e à sigilosidade de processos que tramitam pela Corre-
gedoria-Geral;
• Arquimedes – Realização de melhorias no Sistema de forma autônoma (ante-
riormente, dependia de empresa contratada) e implantação de um processo de 
fábrica de software baseado em método ágil;
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Novo site do MPCE

• Encontra-se em desenvolvimento o novo site do MPCE, com visual e conteú-
do remodelado, responsivo (adapta-se ao dispositivo de acesso utilizado) e com 
acessibilidade;
• Novo sistema de Ouvidoria – O novo sistema de informação de Ouvidoria foi 
importado do CNMP e adaptado para as necessidades do MPCE;
• ESMP – Atualização do sistema de gestão escolar da Escola Superior do MPCE 
(I-Educar).

Estatísticas relevantes

Volume de chamados e solicitações de TI de janeiro/2012 até março/2015 – fon-
te: Glpi Setin – software de controle de tickets.
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Evolução do parque de computadores.

Evolução da quantidade de sistemas de informação e serviços disponibilizados 
na intranet.

Evolução da quantidade de redes do MP interligadas no Cinturão Digital do Ceará 
- CDC, de março/2013 até fevereiro/2015.

Evolução do tráfego de dados nas redes do MPCE no CDC, de março/2013 até 
fevereiro/2015.
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Secretário de Tecnologia da Informação – Wladimir Maia Furtado.

Gerentes de departamentos – Francisco de Paula Mesquita Junior (Suporte 
Técnico) e Jandro Francisco Maciel Alves (Organização e Métodos/Sistemas).

Servidores e colaboradores – Tornam possíveis estes resultados o trabalho, 
empenho, compromisso, conhecimento e experiência da equipe da Setin, multi-
disciplinar, que, mesmo diante das dificuldades, restrições e intercorrências, per-
segue os objetivos definidos, com o apoio e participação decisiva dos prestadores 
de serviços terceirizados.
Cabe destacar a participação decisiva dos servidores Jorge Fernandes e Márcio 
Maciel nas funções de atendimento ao usuário e de aquisições de TI; Deives Cas-
tro e André Sousa na implantação do sistema processual Arquimedes nos órgãos 
ministeriais; Otaci Filho no projeto Rede de Armazenamento; Dalmo Andrade na 
manutenção e melhorias do sistema Arquimedes; Luiz Camilo e Airton Feitosa no 
projeto do sistema integrado de gestão.

Correio eletrônico
Setin – setin@mpce.mp.br;
Suporte ao usuário – chamado@mpce.mp.br;
Suporte Arquimedes – arquimedes@mpce.mp.br;
Suporte à infraestrutura de TI – itpro@mpce.mp.br.
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Secretaria de Processos – É órgão de gerenciamento superior da Procurado-
ria-Geral de Justiça, ao qual compete o planejamento, a organização, a direção e 
o controle das atividades auxiliares da Procuradoria-Geral de Justiça na distribui-
ção dos feitos judiciais e extrajudiciais, no preparo dos processos para emissão 
de pareceres dos membros do Ministério Público de Segundo Grau, bem como na 
divulgação e publicação de pareceres, resoluções e outros atos administrativos, 
informações e relatórios aos procuradores de justiça, atendimento aos advoga-
dos, às partes e demais interessados, além de outras atividades conexas, inclu-
sive estatísticas.

Estrutura

• Departamentalização – Integram a SEPROC três departamentos, diretamen-
te relacionados com o recebimento e a devolução dos processos judiciais pro-
cedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ou de outros órgãos, sob a 
coordenação de um Procurador de Justiça, que é eleito entre os membros, para 
mandato de 01 (um) ano, atuando como Secretário-Executivo das Procuradorias, 
cujas atribuições estão previstas na Lei Complementar Estadual nº 72, de 12 
de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público), e regula-
mentadas pelo Ato do Colégio de Procuradores nº 001/96 (com suas alterações 
subsequentes).

Secretaria de Processos
SEPROC
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• Departamento de Processos Cíveis (DEPCI) – É a unidade competente 
para o recebimento dos processos cíveis e preparação para consequentes parece-
res, expedição de informação, emissão de certidões de atos dos procuradores de 
justiça e encaminhamento dos feitos à distribuição aos procuradores, mediante a 
elaboração dos expedientes respectivos.

• Departamento de Processos Penais (DEPPE) – É a unidade competente 
para o recebimento dos processos penais e preparação para consequentes pare-
ceres, expedição de informação, emissão de certidões de atos dos procuradores 
de justiça e encaminhamento dos feitos à distribuição aos procuradores, median-
te a elaboração dos expedientes respectivos.

• Departamento de Feitos Especiais (DEFES) – É a unidade competente 
para o recebimento dos processos administrativos e feitos especiais e preparação 
para consequentes pareceres, expedição de informação, emissão de certidões de 
atos dos procuradores de justiça e encaminhamento dos feitos à distribuição aos 
procuradores, mediante a elaboração dos expedientes respectivos.

Processos-evolução

• Em 2006, os feitos recebidos e distribuídos correspondiam a 9.316 (nove mil, 
trezentos e dezesseis) processos, atingindo 35.691 (trinta e cinco mil, seiscentos 
e noventa e um) processos no final de 2014, implicando um crescimento da de-
manda de 283,12%.

• Já os processos devolvidos aos órgãos de origem, nos mesmos períodos, re-
presentavam um quantitativo de 9.798 (nove mil, setecentos e noventa e oito), 
atingindo o patamar de 33.235 (trinta e três mil e duzentos e trinta e cinco) pro-
cessos em 2014, significando um aumento de 239,20%.

• A evolução desses números mostra que, no período de 2006 a 2014, o fluxo de 
entrada de processos foi maior que o fluxo de saída, tendo como consequência 
um crescimento nos processos remanescentes. Todavia, o ano de 2014 revela 
uma taxa de crescimento nos processos devolvidos superior à taxa de crescimen-
to dos processos distribuídos.
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Tabela de Evolução dos Processos 
Distribuídos e Devolvidos pela SEPROC

Ações em destaques

• Novo sistema – Buscando adequar-se às recomendações do CNMP, o Procura-
dor-Geral de Justiça determinou a alteração do sistema de cadastramento e distri-
buição de processos para o sistema “ARQUIMEDES”, no qual se faz a classificação 
da taxonomia em cada processo. 

• Distribuição automática – No Departamento de Processos Penais, no início 
do ano de 2012, a distribuição de processos era procedida manualmente pelo 
Secretário-Executivo. Ciente do fato, o Procurador-Geral de Justiça, de imediato, 
determinou a inserção do programa “SISPRO”, passando a distribuição a ocorrer 
automaticamente. Em março de 2012, implantou-se o sistema Arquimedes.
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• Pautas – As pautas das Sessões do Tribunal de Justiça passaram a ser remeti-
das para os correios eletrônicos institucionais dos procuradores de justiça, assim 
como todos os avisos e relatórios estatísticos.

• Pareceres – Os pareceres dos procuradores de justiça estão em processo de 
digitalização. A medida, além de facilitar a busca, visa a conferir maior publicida-
de, evitando acúmulo de papéis. De acordo com a Portaria nº 510/2015 do TJCE, 
a partir de 11 de maio de 2015 ocorreu a obrigatoriedade do peticionamento 
eletrônico via portal e-SAJ.

• Remessa de processos do TJCE para PGJ/CE – Em 24/05/2013, o Procu-
rador-Geral de Justiça encaminhou ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça 
solicitando que todos os processos com vista ao Ministério Público Estadual fos-
sem encaminhados diretamente à Secretaria de Processos da PGJ-CE para, uma 
vez cadastrados e inseridos no sistema informatizado de controle de processos, 
serem distribuídos, observadas as regras processuais. Com a medida, a PGJ-CE 
passou a exercer pleno controle sobre o fluxo de processos, de modo transpa-
rente, permitindo maior segurança com relação às informações prestadas aos 
interessados.

Projetos – Elaboração de fichas descritivas de rotinas administrativas; do 
fluxograma dos processos administrativos; de indicadores de desempenho; do 
plano de ação e meta; aproveitamento do sistema Arquimedes com relação à 
publicização de autos.

Projeção para 2015 – A principal inovação para a melhoria das atividades 
da SEPRO é a integração do sistema ARQUIMEDES com o sistema e-SAJ do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Ceará, sem olvidar possível comunicação com o 
sistema PJE (processo judicial eletrônico), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Fórum Nacional de Gestão - A Secretaria de Processos participa do Grupo 
de Trabalho (GT) de Gestão de Processos do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).

Pessoal – Além dos Secretários-Executivos (Criminal e Cível), funções privati-
vas de procurador de justiça, a equipe da SEPROC tem formação multidisciplinar, 
contribuindo para a solução de problemas de maneira diferenciada. De modo 
geral, os servidores têm conhecimento e habilidade técnicas para trabalhar em 
todos os departamentos da Secretaria de Processos, isto em razão do rodízio de 
atividades estabelecido pela chefia da Secretaria de Processos.
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Secretário-Executivo Criminal
PcJ Benon Linhares Neto (2012)
PcJ Maria José Marinho da Fonseca (2013)
PcJ Vera Lúcia de Carvalho Brandão (2014)
PcJ Alcides Jorge Evangelista Ferreira (2015)

Secretário-Executivo Cível
PcJ Sheila Cavalcante Pitombeira (2012)
PcJ Maria Neves Feitosa Campos (2013)
PcJ Francisca Idelária Pinheiro Linhares – interina (2013)
PcJ Roza Lina do Nascimento Maia (2014)
PcJ Emirian de Sousa Lemos (2014)
PcJ Manuel Lima Soares Filho (2015)
 
Diretora da SEPROC – Janine Klein Acioli
Gerente do Dep. de Processos Cíveis – Christianne Barreto de Oliveira
Gerente do Dep. de Processos Penais – César Wagner Albuquerque de Freitas
Gerente do Dep. dos Feitos Especiais – Maríllia Caldas Sampaio

Correio eletrônico – seproc@mpce.mp.br
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Instituição – O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará 
(FDID), criado pela Lei Complementar Nº 46, de 15 de julho de 2004, e regula-
mentado pelo Decreto nº 27.526, de 11 de agosto de 2004, integra a estrutura 
organizacional do Ministério Público do Estado do Ceará, vinculado à Procurado-
ria-Geral de Justiça.

Finalidade – Ressarcir a coletividade por danos causados ao consumidor, aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, cultural, turístico e paisagís-
tico, e por infração à ordem econômica e outros direitos e interesses difusos e 
coletivos, no território do Estado do Ceará; dar suporte financeiro à execução da 
Política de Defesa e Proteção aos Direitos Difusos no Estado do Ceará, para que 
sejam asseguradas as condições de desenvolvimento e melhoria da qualidade de 
vida da população, proporcionando o bem-estar social; realizar eventos educa-
tivos e científicos e a edição de material informativo, especialmente relacionado 
com a natureza da infração ou do dano causado, conforme previsto no caput des-
te artigo; promover o reaparelhamento e a modernização do Ministério Público e 
dos órgãos estaduais de execução e de apoio a quem incumbe a defesa dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis; promover a participação e fortalecer o 
sistema de controle social das Políticas Públicas de Proteção e Defesa dos Direitos 

Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos do Estado do Ceará - FDID

Conselho Estadual Gestor
Secretaria Executiva - SE-CEG/FDID
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e Interesses Difusos, possibilitando o acompanhamento, pela sociedade organiza-
da ou não, das metas definidas e do desempenho das estratégias implementadas. 

Administração – O FDID é administrado por um colegiado: o Conselho Es-
tadual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CEG/FDID), que, ordi-
nariamente, se reúne mensalmente, sendo composto por 15 (quinze) membros-
-conselheiros, a saber:

• Procurador-Geral de Justiça (Presidente) – PJ Alfredo Ricardo de Holanda Ca-
valcante Machado;
• Procurador-Geral do Estado do Ceará (Vice-Presidente) – PGE Fernando Antonio 
Costa de Oliveira (2012/2014), Juvêncio Vasconcelos Viana (2015);
• Presidente do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) – 
Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa (2012), Bruno Vale Sarmento de Menezes 
(2013/2014), Virginia Adélia Rodrigues Carvalho (2014/2015);
• Secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA) – Artur José Vieira 
Bruno (2015); 
• Secretário da Cultura (SECULT) – Francisco José Pinheiro (2012/2013), Paulo 
de Tarso Bernardes Mamede (2014), Guilherme de Figueiredo Sampaio (2015);
• Secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECITECE) – René Teixeira 
Barreira (2013/2014), Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda (2015);
• Membros do Ministério Público-CE
• Titular da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
(PJMA) – PmJ Raimundo Batista de Oliveira (2012/2013), PmJ José Francisco de 
Oliveira Filho (2014/2015);
• Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Proteção à Ecologia, Meio 
Ambiente, Paisagismo, Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (CAOMACE) – 
PcJ Vanja Fontenele Pontes (2012/2013); PmJ Maria do Socorro Costa Brilhante 
(2014/2015);
• Secretário Executivo do Programa Estadual de proteção e Defesa do Consumi-
dor (DECON) – PmJ Ann Celly Sampaio Cavalcante;
• Secretário da Saúde (SESA) – Raimundo José Arruda Bastos (2013), Ciro Fer-
reira Gomes (2014), Antonio Carlile Holanda Lavor (2015), Henrique Jorge Javi 
de Sousa (2015);
• Secretário da Fazenda (SEFAZ) – Carlos Mauro Benevides Filho (2012), João 
Marcos Maia (2014); Carlos Mauro Benevides Filho (2015);
• Secretário do Turismo (SETUR) – Bismark Costa Lima Pinheiro Maia (2012/2014), 
Arialdo de Mello Pinho (2015);
• Representante da Assembleia Legislativa (ALEC) – Deputado Roberto Cláu-
dio Rodrigues Bezerra (2012), Deputado José Jácome Carneiro Albuquerque 
(2013/2014);
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• Representante da Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura e Tecnologia 
(FBC) – João Bosco Priamo Carbogim (2012/2014);
• Fundação Social Raimundo Fagner (FRFAGNER) – Raimundo Fagner Cândido 
Lopes (2014/2015).

Secretaria Executiva – A Secretaria Executiva do Conselho Estadual Gestor 
do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (SE-CEG/FDID) é a instância responsá-
vel pelo suporte técnico, administrativo e assessoramento ao Conselho Estadual 
Gestor do FDID, na qual atualmente se encontra lotada a servidora Maria Ivonete 
Batista Albuquerque.

ATIVIDADES/RESULTADOS

Recursos-evolução – Os depósitos e rendimentos realizados à conta do 
FDID evoluíram na proporção como adiante se vê:

• 2010 – R$ 975.104,53;
• 2011 – R$ 1.424.428,94 (incremento de 46,08%);
• 2012 – R$ 1.672.532,06 (incremento de 17,42%);
• 2013 – R$ 2.054.908,71 (incremento de 22,86%);
• 2014 – R$ 7.640.686,99 (incremento de 271,83%);
• 2015 – R$ R$ 7.215.399,81 – estimativa (redução de 5,57%);
Total – R$ 20.983.061,04
Incremento de 639,96% na arrecadação do FDID – 2012/2015 

Projetos – O Fundo recebe propostas de financiamentos através de projetos, 
nos seguintes quantitativos:

• 2012 – 08 projetos apresentados - 02 aprovados;
• 2013 – 28 projetos apresentados - 04 aprovados;
• 2014 – 08 projetos apresentados - 06 aprovados.
• 2015 – 11 projetos apresentados - 03 aprovados
Total: 15 projetos aprovados.

• 2015/2016 – Em face do substancial acréscimo dos valores arrecadados, fruto, 
principalmente, da independência e da ampliação das atividades do DECON, as-
sim como de mais intensa divulgação, no ano de 2015, 85 (oitenta e cinco) pro-
jetos de financiamento foram apresentados, cujas análises e execuções ocorrerão 
no ano de 2016.
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Editais – Lançados cinco editais para seleção de projetos a serem financiados 
com recursos do FDID (editais 01/2012, 01/2013, 01/2014, 01/2015 e 03/2015 
CEG/FDID); e dois para abertura das inscrições de organizações não-governa-
mentais com interesse em compor o Conselho Estadual Gestor do FDID (editais 
02/2014 e 02/2015).

Agrotóxicos – Por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, PJ Ricardo Ma-
chado, foi instituído o Grupo de Trabalho Agrotóxicos (Portaria nº 2940/2013, de 
28/05/2013), composto por entidades e conselheiros do FDID, com o objetivo 
de discutir providências e iniciativas nas áreas administrativa e legislativa, suge-
rindo a criação de normas, procedimentos e rotinas que possam contribuir para 
melhor integração entre os órgãos que atuam na fiscalização do setor. Órgãos/
entidades envolvidas: SEMACE, SESA, EMATERCE, CEASA, CONPAM, ADAGRI, 
SEPLAG, MAPA, CAOMACE, FBC, SEFAZ, PGE, CREA, DECON, SECITECE, IBAMA, 
UFC, APRECE, PRT 7ª REGIÃO, SRTE/CE e SETUR.

Correio eletrônico - fdid@mpce.mp.br





AssessoriAs
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Composição – Integram a Assessoria do Procurador-Geral de Justiça a As-
sessoria Cível e de Direitos Difusos e Coletivos; a Assessoria Criminal; a Assesso-
ria de Controle de Constitucionalidade; e a Assessoria de Políticas Institucionais.

Atribuições – São atribuições gerais das assessorias do PGJ, nas suas respec-
tivas áreas, a elaboração de manifestações em processos judiciais e administrati-
vos do ofício do Procurador-Geral de Justiça.

Processos judiciais

• 2012 – Distribuídos 2.423 processos; devolvidos 1.808 processos com mani-
festações;
• 2013 – Distribuídos 2.540 processos; devolvidos 2.649 processos com mani-
festações;
• 2014 – Distribuídos 1.681 processos; devolvidos 1.848 processos com mani-
festações;
• 2015 (até setembro) – Distribuídos 1.263 processos; devolvidos 1.288 proces-
sos com manifestações.

Processos administrativos

• 2012 – Distribuídos 1.099 processos; devolvidos 670 processos com manifes-
tações;

Assessoria do Procurador-Geral  
ASSPgJ
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• 2013 – Distribuídos 1.889 processos; devolvidos 1.169 processos com mani-
festações;
• 2014 – Distribuídos 2.512 processos; devolvidos 2.418 processos com mani-
festações;
• 2015 (até agosto) – Distribuídos 1.728 processos; devolvidos 1.705 processos 
com manifestações.

Ações institucionais – Entre outras, destacam-se:

• Recurso Extraordinário – Em fevereiro de 2012, foi interposto Recurso Extra-
ordinário, junto ao STF, em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do TJ-
-CE (OETJ-CE) que negou provimento ao Agravo Regimental apresentado contra 
decisão monocrática do Desembargador Relator da ADIN nº 0004828-17.2011.8.-
6.0000. Segundo o TJ-CE, o PGJ-CE não está legitimado a propor ADIN de Lei ou 
Ato Normativo Municipal contestado em face à Constituição do Estado do Ceará. 
De acordo com a interpretação do PGJ-CE, a decisão do egrégio OETJ-CE fere o 
disposto no art. 127 da Constituição do Estado do Ceará. O Recurso Extraordi-
nário restou protocolizado sob o nº 735.902/CE, tendo como Relator o Ministro 
Gilmar Mendes. Os autos se encontram conclusos desde 19/04/2013;
• Proposta de Emenda Constitucional – Paralelamente a isso, e em face da 
demora do julgamento desse Recurso Extraordinário pelo STF, o PGJ-CE apresen-
tou, em abril de 2015, Proposta de Emenda Constitucional para alterar o caput 
do art. 127 da Constituição do Estado do Ceará (v. VIPROC Nº 2169725/2015);
• Mandado de Segurança – Em junho de 2014, foi impetrado Mandado de 
Segurança, junto ao STF, contra decisão do CNMP prolatada nos autos do Pro-
cedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0.00.000.000380/2012-24, cujo 
objeto diz respeito à atuação do Ministério Público do Estado do Ceará na tutela 
administrativa dos consumidores;
• Ações Diretas de Inconstitucionalidade – Em junho de 2014, restou ajui-
zada ADIN junto ao TJ-CE, visando à declaração da inconstitucionalidade da EC 
nº 76, de 21/12/2012, e da Lei nº 15.516, de 06/01/2014, que dispõe sobre a 
prescrição e a decadência, no prazo de 05 (cinco) anos, do exercício das com-
petências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (processo nº 0001415-
88.2014.8.06.000, Relator: Des. Inácio de Alencar Cortez Neto). Os autos se 
encontram conclusos desde 29/09/2014;
• ADIN 1 – Ajuizada ADIN junto ao TJ-CE visando à declaração da inconstitu-
cionalidade do art. 13, § 1º, da Resolução nº 436/2012 do Conselho Estadual 
de Educação do Estado do Ceará, a qual limita, injustificadamente, o número 
de 02 (dois) alunos com deficiência em sala de aula (processo nº 0000132-
93.2015.8.06.0000, Rel. Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido). Os autos se en-
contram conclusos desde 27/04/2015;
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• ADIN 2 – Ajuizada ADIN junto ao TJ-CE visando à declaração da inconsti-
tucionalidade do inciso IX, do parágrafo único, do art. 3º, da Lei Estadual nº 
13.202/2002, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.970/2007, que dispõe 
sobre a composição da Comissão Estadual de Anistia a Ex-Presos Políticos, no que 
diz respeito à indicação de representante e suplente do Ministério Público Esta-
dual para compor referida Comissão (processo nº 0624507-12.2015.8.06.0000, 
Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo). Os autos se encontram conclusos 
desde 22/09/2015; 
• ADIN 3 - Ajuizada ADIN junto ao TJ-CE objetivando a declaração de inconstitu-
cionalidade da Lei Estadual nº 13.326, de 15/07/2003, que instituiu a prestação 
voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares da saúde e de de-
fesa civil na Polícia Militar do Ceará e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Ceará (processo nº 0623073-85.2005.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho). Os 
autos se encontram conclusos desde 09/09/2015;
• Mandado de Segurança – Impetrado Mandado de Segurança (nº 33.654/2015) 
junto ao STF, impugnando decisão prolatada pelo Conselho Nacional do Ministé-
rio Público nos autos do PCA nº 0.00.000.001000/2012-79, que determinou ao 
Procurador-Geral de Justiça a gradual substituição, no prazo de 180 dias, de tra-
balhadores terceirizados por servidores efetivos;
• Agravo Regimental – Recurso (nº 33.654/2015) interposto pelo Procurador-
-Geral de Justiça em desfavor da decisão monocrática da Ministra Rosa Weber, 
que, nos autos do Mandado de Segurança nº 33.654, indeferiu o pedido de limi-
nar apresentado.

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) – via institucional
 
• Novos paradigmas – Cerca de 17 (dezessete) procedimentos se originaram 
após requerimentos protocolizados no Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNPG) pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará objetivando o res-
tabelecimento, suspensão, anulação, consulta, interrupção ou revisão de atos 
administrativos proferidos no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará.
Assim, seguindo-se a via institucional, possibilitou-se a consolidação de entendi-
mentos que estabeleceram diretrizes para novas posturas nas relações adminis-
trativas. 

Pessoal – A ASSPgJ evoluiu de um quadro de 8 (oito) para 12 (doze), entre as-
sessores, analistas e técnicos ministeriais, em 2015.



62

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

63

Assessor – PJ Marcus Renan Palácio de Morais Claro dos Santos.

Assessores Jurídicos Especiais – Alexander Gomes Almeida; Ana Cristina Via-
na Loureiro Gonçalves; Caroline Pontes Almeida; Luzélia Falcão Rocha Lima Gui-
marães; Milena Sousa de Oliveira; Samantha Araújo de Andrade Medeiros.

Analistas Ministeriais – Maria Cláudia Carlos da Silva (ASPIN); Paulo Victor 
Pinheiro de Santana (ASPIN); Renata Emili Leite Mota.

Técnicos Ministeriais – Odirley Lima Castro; Thiago Luiz Simões de Oliveira.

Correio eletrônico – apg@mpce.mp.br.
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Composição – Nos termos do artigo 11 da Lei Estadual nº 12.482/95, com 
a redação dada pela Lei Estadual nº 14.747/2010, a Assessoria do Procurador-
-Geral de Justiça (APG) é composta por procuradores ou promotores de justiça da 
mais elevada entrância e assessores jurídicos especiais, de livre nomeação para 
ocuparem cargos em comissão, escolhidos entre bacharéis em direito, com atri-
buição de prestar auxílio técnico jurídico aos órgãos da administração e execução 
do Ministério Público.

Constituem a APG, segundo o art. 11 da Lei nº 12.482/95 e o Provimento nº 
181/2012: Assessoria Cível e de Direitos Difusos e Coletivos; Assessoria Criminal; 
Assessoria de Controle de Constitucionalidade; Assessoria de Políticas Institucio-
nais; Comissão Permanente de Licitação; e Assessoria de Feitos Especiais.

Atribuições – Cabe à Assessoria de Políticas Institucionais: assessorar o 
Procurador-Geral de Justiça na definição, elaboração e execução de políticas, pro-
jetos, programas e ações institucionais referentes às diversas áreas de atuação 
ministerial; na celebração de convênios, acordos e parcerias do Ministério Público 
do estado do Ceará com órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como com os Ministérios Públicos 
estaduais e com os diversos ramos do Ministério Público da União, velando por 
seu efetivo cumprimento; na promoção da integração dos órgãos de execução 
do Ministério Público, objetivando estabelecer a necessária unidade de ações ins-

Assessoria de Políticas 
Institucionais (ASPIN)
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titucionais, respeitado o princípio da independência funcional; elaborar o Plano 
Geral de Atuação do Ministério Público, colhendo as sugestões das Secretarias 
Executivas e Coordenações das Procuradorias, Promotorias e Centros de Apoio 
Operacional, bem como demais unidades administrativas do Ministério Público do 
estado do Ceará, submetendo-o ao Procurador-Geral de Justiça.

Atividades

• Processos despachados – 1.186;
• Provimentos – 117;
• Minutas de Resoluções – 26;
• Anteprojetos de Lei – 13;
• Recomendações – 26;
• Convênios – 142 (cessão de servidores); 48 (para realização de estágio obriga-
tório e não-obrigatório).

Leis – Principais leis aprovadas no período 2012-2015:

• Lei nº 15.233, de 14/11/12 - Dispõe sobre a criação das Promotorias de 
Justiça da Infância e Juventude nas comarcas de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do 
Norte, Maracanaú e Sobral.
• Lei Complementar nº 115, de 14/11/12 - Institui o auxílio moradia e a 
ajuda de custo por exercício cumulativo de funções, no âmbito do MPCE.
• Lei nº 15.290, de 08/01/13 - Promove a revisão geral da remuneração dos 
servidores do MPCE.
• Lei nº 15.311, de 04/03/13 - Dispõe sobre a revisão dos subsídios dos 
membros do MPCE.
• Lei Complementar nº 125, de 18/10/13 - Altera disposições sobre o está-
gio no âmbito do MPCE.
• Lei Complementar nº 132, de 07/03/14 - Institui a gratificação pelo exer-
cício do cargo de Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral, Ouvidor-Geral e 
Diretor da Escola Superior do MPCE e a gratificação de direção ou assessoramen-
to no âmbito do MPCE.
• Lei nº 15.530, de 20/01/14 - Promove a revisão geral da remuneração dos 
servidores do MPCE.
• Lei nº 15.535, de 07/03/2014 - Dispõe sobre a criação da Promotoria do 
Júri na comarca de Juazeiro do Norte.
• Lei nº 15.536, de 07/03/14 - Dispõe sobre a criação de 42 cargos de analis-
ta ministerial e 110 cargos de técnico ministerial na estrutura do MPCE. 
• Lei Complementar nº 140, de 12/06/14 - Dispõe sobre os recursos dos 
resultados das provas dos concursos para ingresso na carreira do MPCE.
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• Lei nº 15.807, de 10/07/15 - Dispõe sobre a revisão dos subsídios dos 
membros do MPCE.

Outros Convênios

• TCM - Intercâmbio de informações atinentes à administração pública municipal.
• TDH - Implantação do projeto de práticas restaurativas no bairro Bom Jardim.
• CONPAM - Intercâmbio de informações relacionadas ao saneamento ambiental.
• SUDEP - Implantação de um núcleo de mediação comunitária nas dependên-
cias da Faculdade de Tecnologia do Nordeste – FATENE.
• DETRAN - Intercâmbio de informações relativas a veículos e condutores.
•  PM SOBRAL - Implantação de núcleos de mediação comunitária em Sobral.
• IBDH - Apoio ao “I Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos: os 
direitos humanos desde a dimensão da pobreza”.
• IDG - Apoio ao “Congresso Jurídico Direito 2012: Temas atuais e polêmicos do 
direito e da justiça brasileiros na pauta do STF”.
• BB - Viabilizar linha de crédito para viabilizar antecipação da verba remunera-
tória denominada parcela autônoma de equivalência – PAE.
• PM FORTALEZA - Implantação de um núcleo de mediação comunitária no 
Bairro Antônio Bezerra/Fortaleza.
• PM FORTALEZA - Implantação de um núcleo de mediação comunitária no 
Bairro Planalto Pici/Fortaleza.
• CEF - Viabilizar linha de crédito para concessão de crédito imobiliário para ser-
vidores e membros do MPCE.
• ABMP - Apoio ao XXIV Congresso Nacional da Associação Brasileira de Magis-
trados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude.
• ACMP - Apoio ao XII Congresso Nacional do MPCON, com o tema Ministério 
Público Resolutivo.
• CDL - Intercâmbio de informações cadastrais relativas ao sistema de proteção 
ao crédito.
• ARQUIDIOCESE FORTALEZA - Apoio à Semana Nacional Antidrogas, promo-
vida pela Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de Fortaleza.
• ABMP - Apoio ao III Simpósio Internacional de Justiça Restaurativa Norte e 
Nordeste.
• APRECE - Cooperação na elaboração de programas municipais de proteção ao 
consumidor.
• Sec. de Políticas para as Mulheres da Pres. da Rep., 
• Estado do Ceará, 
• Município de Fortaleza, 
• Tribunal de Justiça do Ceará, 
• Defensoria Pública do Ceará. -  Consolidação da Política Nacional e do Pacto 
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Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, mediante a adesão 
das partes ao Programa Mulher: Viver sem Violência.
• Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – FAMETRO - Apri-
morar o desenvolvimento e a capacitação profissional e educacional dos servi-
dores e membros do MPCE e seus dependentes legais em cursos de educação 
superior, pós-graduação e extensão.
• Procuradoria Regional do Trabalho – 7ª Região - Combater, nos processos 
de escolha de governantes, os assédios políticos de trabalhadores e de servidores 
públicos, celetistas ou regidos por regime próprio, de qualquer esfera (municipal, 
estadual ou federal), sejam civis ou militares, no âmbito do Estado do Ceará.
• Mudança de Cena - Apoio ao Projeto Promotores Juvenis, que tem como ob-
jetivo geral contribuir para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e 
adolescentes na Barra do Ceará.
• Fundação Educacional Deusmar Queirós - Implementar projeto de reinte-
gração social de apenados do regime semiaberto, aberto e egressos do sistema 
penitenciário e familiares, denominado Fábrica Escola – Teoria e Prática para a 
Vida.
• Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará - Intercâmbio 
de informações e documentos referentes ao monitoramento das unidades de 
atendimento socioeducativo de integração e semiliberdade do estado do Ceará.
• Terre des Hommes/Lausanne no Brasil e SEDUC - Implementar programa 
de mediação escolar para atuação em situações de conflito no ambiente escolar 
e nas dependências da Seduc.
• Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco e a Associação Beneficen-
te o Pequeno Nazareno - Realizar programa radiofônico denominado Absoluta 
Prioridade, para contribuir para a difusão dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes e suas famílias.
• Prefeitura Municipal de Horizonte - Implementar programa de mediação 
escolar para atuação em situações de conflito no ambiente escolar.
• MP de Contas/TCE/CE, MP de Contas/TCM/CE, MP Federal, MP do 
Trabalho e Ministério Público Militar - Estruturar e implementar o Fórum 
do Ministério Público de Combate à Corrupção, para a fiscalização dos recursos 
públicos e proteção da moralidade administrativa.
• ESMP e Escola Superior do MP da União - Capacitação e desenvolvimento 
contínuo dos membros e servidores vinculados aos partícipes.
• Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE - Fiscalização por par-
te do Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE das obras de reforma do 
prédio onde funcionará a nova sede da PGJ.
• Polícia Rodoviária Federal - Confecção de TCO e Boletim de Ocorrência 
Circunstanciado por Policiais Rodoviários Federais nas rodovias federais no es-
tado do Ceará.
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• DECON Sobral - Viabilizar a implantação do acesso ao Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.
•  Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - Assegurar os direi-
tos dos trabalhadores empregados pelas empresas prestadoras de serviços aos 
entes públicos municipais e estadual.
• Procuradoria Regional do Trabalho – 7ª Região - Aperfeiçoamento de 
políticas públicas voltadas ao setor pesqueiro no Estado do Ceará e a prevenção 
de fraudes, especialmente na concessão do seguro-desemprego da pesca e no 
acesso às linhas de financiamento disponíveis.
• Fundação Instituto Delmiro Gouveia – IDG - Apoio ao “Congresso Jurídi-
co Direito 2013: A Constituição de 1988 e os Novos Paradigmas do Direito e da 
Justiça no Brasil”.
• Instituto Brasileiro de Direitos Humanos - Apoio ao II Curso Brasileiro 
Interdisciplinar em Direitos Humanos: Acesso à Justiça e Segurança Cidadã.
• IMPARH - Capacitação de membros e servidores do MPCE nos cursos de lín-
guas estrangeiras inglês, espanhol, francês e italiano e LIBRAS do IMPARH.
• Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defen-
sores Públicos da Infância e Juventude - Apoio ao Seminário Regional Nor-
deste ABMP/2013 – O Eca Revisitado após as Modificações Legislativas e Sociais 
dos Últimos Anos: Desafios de sua implementação; bem como ao IV Encontro de 
Juízes, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude do 
Estado do Ceará.
• Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE Fiscalização por 
parte do Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE das obras de constru-
ção das sedes das Promotorias de Justiça das comarcas de Maracanaú, Caucaia, 
Quixadá, Sobral e Iguatu.
• Assoc. Bras. de Magistrados, Promotores e Defensores da Infância e 
Juventude - Apoio ao XXV Congresso Nacional da ABMP, com o tema central 
“Justiça Adaptada a criança e adolescentes: diretrizes, integração e procedimen-
tos uniformes”.
• Fundação Instituto Delmiro Gouveia – IDG - Apoio ao “Congresso Jurídico 
Direito 2014: Projeto do Novo CPC Brasileiro, Direito Penal e Crimes Contra A 
Administração Pública”.
• IBDH - Apoio ao III Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos: 
Igualdade e não Discriminação.
• PROCON – CAUCAIA - Viabilizar a implantação do acesso ao Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.
• PROCON – MARACANAÚ - Viabilizar a implantação do acesso ao Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.
• Inst. Bras. de Direito de Família - Apoio ao Simpósio de Direito de Família 
2014.
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• Federação do Movimento Comunitário do Pirambu - Implantação de um 
núcleo de mediação comunitária no Bairro do Pirambu/Fortaleza.
• Câmara Municipal de Fortaleza - Veiculação do Programa MINISTÉRIO PÚ-
BLICO EM AÇÃO, na grade de programação da TV Fortaleza.
• Expresso Guanabara S.A. - Divulgação da campanha Não Dê Esmola a Crian-
ça em Situação de Rua.
• Secretaria Nacional de Justiça - Treinamento de recursos humanos, no 
âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro PNLD.
• Secretaria Municipal de Educação de Caucaia - Implementar programa 
de mediação escolar para atuação em situações de conflito no ambiente escolar.
• Universidade de Estudos de Roma Tor Vergata - Participação de membros 
do MPCE em cursos de aperfeiçoamento, extensão, além de palestras, seminários 
e outros programas de curta duração.
• ARCE - Intercâmbio de informações na área de atuação da ARCE.
• PROCON – FORTALEZA - Viabilizar a implantação do acesso ao Sistema Na-
cional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.
• MPF - Implantação do projeto Ministério Público pela Educação – MPEDUC.
• PGJ-RH - Compartilhamento do sítio de internet e do sistema Consumidor Ven-
cedor, observado o Modelo Nacional de Interoperabilidade MNI.
• TCM/CE - Participação no evento “Caravana TCM da Cidadania”.
• Sec. Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça - Adesão ao Sis-
tema de Solução Alternativa de Conflitos CONSUMIDOR.GOV.BR, mantido pela 
SENACON.
• Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará-ETICE - Compartilha-
mento da rede governamental contratada pela SEPLAG junto à OI Móvel S/A, 
relativa à comunicação de dados, e internet.
• PGJ-MG - Cessão a título gratuito do software SISTEMA DE OUVIDORIA ao 
MP-CE.
• INFRAERO - Cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da União, 
que se encontra sob a jurisdição e posse da INFRAERO, no Aeroporto Internacio-
nal Pinto Martins em Fortaleza.

Assessores 
PJ Francisco Diassis Alves Leitão (de 01/2012 a 10/2012)
PJ Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto (a partir de 04/2013)
PJ Alfredo Leonel Chaves (assessor do PGJ)
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Atribuições – Incumbe à Assessoria de Imprensa (ASIMP), órgão de asses-
soramento da Procuradoria-Geral de Justiça, organizar, coordenar e executar os 
projetos e ações de comunicação social do Ministério Público do Estado do Ceará 
(MPCE), interna e externamente.

Dia a dia – A equipe da ASIMP é responsável pelo contato diário com os 
meios de comunicação (jornais impressos, revistas, emissoras de televisão e 
de rádio, além de blogs e sites de notícias), que ocorre pela divulgação de re-
leases com informações institucionais ou quando solicitada pelos profissonais 
de imprensa.

Além das relações externas, a ASIMP também é responsável pela comuni-
cação interna, o que se operacionaliza na publicação de notícias na Intranet; 
informes em murais ou enviados por e-mail; divulgação de campanhas institucio-
nais; confecção do clipping de notícias; newsletter; informativo “MPCE em Ação”; 
revista “Diálogo”; entre outros.

Material gráfico – Na ASIMP, é elaborado todo o material gráfico do MPCE, 
como cartazes, panfletos e fôlderes de campanhas; são diagramadas publicações 
como manuais, cartilhas, revistas e calendários; além de confeccionada toda a 
parte gráfica dos eventos, como a Semana do Ministério Público e o Fórum de 
Ciência Penal, (e.g., banners, placas, medalhas e bolsas).

Comunicação - ASIMP
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Avanços – No período de 2012 a 2015, a ASIMP, ao evoluir em sua estrutura 
e ampliação da equipe, com editores e estagiários, pode avançar, dentre outros, 
na produção de releases, resultando em maior presença do MPCE na mídia.

• Releases – De 2012 até agosto de 2015, foram produzidos 2.857 releases para 
a imprensa. 

• Clipping – Diariamente a equipe da ASIMP prepara um relatório com todas as 
notícias sobre o MPCE (ou de interesse dele) divulgadas nos jornais impressos. 
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Canais de comunicação – Nesse período, o MPCE seguiu a tendência mundial 
e ingressou nas mídias sociais. Com a atualização diária dessas mídias, objetiva-
-se a ampliação do conhecimento das ações institucionais e uma maior interação 
com a sociedade.

• Twitter: 1.077 postagens até agosto de 2015; 

• Facebook: 1.848 postagens até agosto de 2015; 
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• Youtube: 75 vídeos publicados até agosto de 2015; 

• Intranet: a página direcionada aos membros e servidores é alimentada com 
notícias escritas pela equipe da ASIMP; 

• Newsletter: boletim semanal com informações institucionais enviado por e-
-mail para pessoas e instituições de diversos segmentos. 177 boletins foram en-
viados até agosto de 2015; 
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• Site: a página oficial do MPCE tem como destaque as notícias produzidas pela 
ASIMP. Foram 2.507 notícias divulgadas no site do Ministério Público até agosto 
de 2015. 

PEC 37 – Destacou-se a Assessoria de Imprensa no decorrer da campanha 
contra a PEC 37, quando o assunto foi pauta nos meios de comunicação do 
País e do exterior, inclusive com uma entrevista do Procurador-Geral de Justiça, 
Ricardo Machado, em um programa nacional da Rede Globo de Televisão, o 
Programa do Jô.

Manuais – A ASIMP publicou dois importantes manuais em 2015: “Manual de 
Relacionamento com a Imprensa”, com informações sobre o comportamento do 
entrevistado, direcionado a todos os membros do Ministério Público; e “Conhe-
cendo o MPCE”, publicação direcionada aos profissionais de imprensa e ao público 
em geral, com informações orientativas sobre a atuação do órgão. 
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Coordenação – A ASIMP foi coordenada pela jornalista Grazielle Albuquer-
que, no período de 2012 a maio de 2014, e pela jornalista Moema Soares, a partir 
de junho de 2014. Integram a equipe o jornalista Samuel Átila, o técnico minis-
terial Carlos Costa, o fotógrafo Joaquim Albuquerque e o diagramador Éverton 
Viana. Nos últimos quatro anos, também prestaram apoio aos trabalhos da ASIMP 
Cristiane Sampaio, Viviane Gonçalves, Zaira Umbelina e Lívia Priscilla.

Contatos:
Tels. (85) 3452.3769 ou (85) 3452.3781
Correio eletrônico - imprensa@mpce.mp.br
Site - www.mpce.mp.br
Facebook - facebook.com/mpce.oficial
Twitter - twitter.com/mpce_oficial
Youtube - youtube.com/MinisterioPublicoCE
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Atribuições – A Assessoria de Planejamento e Coordenação tem a mis-
são de assessorar o Procurador-Geral de Justiça nas funções de planejamento, 
programação e organização, competindo-lhe, entre outras, as seguintes atribui-
ções: coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual, bem como do 
Plano Plurianual; acompanhar a execução de convênios, apresentando relató-
rios ao órgão financiador, sempre em articulação com os respectivos coordena-
dores de projetos; elaborar o Relatório de Gestão Fiscal; verificar impacto orça-
mentário de projetos de lei com repercussão financeira; e coordenar o processo 
de elaboração do Relatório de Desempenho da Gestão a ser enviado ao Tribunal 
de Contas do Estado.

Atividades – Análise da disponibilidade orçamentária e manifestação nos 
processos de compras e/ou serviços, efetuando o registro da dotação disponível; 
elaboração de estudo circunstanciado de impacto orçamentário de projetos de 
lei com repercussão financeira nas despesas com Pessoal e Encargos Sociais, 
Custeio e Investimento, em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabili-
dade Fiscal (art. 15); controle dos convênios firmados pelo Ministério Público 
do Ceará, relativamente a assinatura, publicação e divulgação dos instrumentos 
pactuados no Portal da Transparência do MPCE e no sítio do Tribunal de Contas 
do Estado; prestação de contas dos convênios firmados com o Governo Federal, 
com lançamento dos relatórios de execução no Portal de Convênios – SICONV; 
participação no Fórum Nacional de Gestão/CNMP, reunião quadrimestral; atua-
lização sistemática do orçamento da Procuradoria Geral de Justiça, mediante o 

Assessoria de Planejamento 
e Coordenação - ASPLAN
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remanejamento de dotações e a solicitação de créditos adicionais ao Governo do 
Estado/Secretaria de Planejamento e Gestão, visando a subsidiar projetos insti-
tucionais; elaboração e divulgação, quadrimestralmente, do Relatório de Gestão 
Fiscal do Ministério Público do Ceará; atualização periódica do Portal da Transpa-
rência quanto à divulgação do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
Lei Orçamentária Anual, Relatório de Gestão Fiscal e Convênios; participação nas 
reuniões do planejamento estratégico do MPCE; e elaboração dos relatórios de 
acompanhamento da execução dos projetos em parceria com os demais integran-
tes do grupo.

DADOS

Orçamento-RCL – A participação do Orçamento do MPCE em relação à 
Receita Corrente Líquida do Estado (RCL) tem evoluído de acordo com os se-
guintes índices:

2009 – 1,65%;
2010 – 1,57%;
2011 – 1,67%;
2012 – 1,90%;
2013 – 1,98%;
2014 – 2,07%;
2015 – 2,30%.

Orçamento-Evolução 2010/2015 – O orçamento do MPCE registra cres-
cimento de 125,7% ao longo dos últimos 6 (seis) anos, superior à Receita Cor-
rente Líquida do Estado. Com a suplementação de recursos da ordem de R$ 
32.297.695,00, a ser liberada até dezembro/2015, o incremento no período será 
de 146,6%. 

FONTE: SEPLAG 
(http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta//Paginas/frm_consulta_execucao.
aspx) - Nota: (¹) Aguardando suplementação de R$ 32.297.695,00.
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Evolução da RCL 2010/2015 – No mesmo período, 2010/2015, a Receita 
Corrente Líquida do Estado do Ceará cresceu 56,95%.

FONTE: SEFAZ 
(http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/financas_publicas/gera-
dos/lrf.asp) - Nota: (¹) Estimativa atualizada pela SEFAZ em julho/2015

Coordenadora da ASPLAN 
Teresa Jacqueline de Mesquita Ciríaco;
TM Marciana Isabely Martins Pereira.

Correio eletrônico – apc@mpce.mp.br.
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Finalidade e atribuições – A Assessoria de Controle e Auditoria Interna – 
AUDCON, vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do 
art. 13-C da Lei nº 14.747/2010, tem por finalidade acompanhar e supervisionar 
a correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial, sob os aspectos da lega-
lidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Atividades-iniciativas - Sequenciadas as atividades executadas ao longo 
dos exercícios anteriores, incorporando outras decorrentes de suas atribuições 
constantes no parecer de auditoria do Conselho Nacional do Ministério Público e 
dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará:
• Redução de valores – Participação no trabalho de redução nos valores das 
Atas de Registro de Preços vigentes no ano de 2012;
• Racionalização de custos – Apoio na implantação de mecanismos de con-
trole interno junto à Supervisão de Transportes, com a finalidade de melhorar o 
monitoramento das despesas de manutenção preventiva e/ou corretiva da frota 
de veículos do MPCE;
• Adequação – Exame prévio dos valores estabelecidos como médio e máximo 
para as licitações, ainda na fase interna, originados dos preços coletados por 
meio de pesquisa realizada pelas unidades interessadas na aquisição, de forma a 
adequá-los aos preços praticados por outros entes públicos e ao mercado;
• Exame prévio – Exame prévio na fase externa da licitação visando a apurar as 
vantagens em contratar com a empresa ganhadora do certame;  

Assessoria de Controle e 
Auditoria Interna - AUDCON
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• Preços – Exame de preço, conformidade e legalidade dos processos de aqui-
sições de materiais, bens e serviços originadas de adesão, dispensa e inexigibili-
dade de licitações;
• Prestação de contas – Exame dos processos de prestação de contas conce-
didos a servidores e membros para pagamento de diárias, passagens e gratifica-
ções;
• Resolução – Participação na elaboração da Resolução nº 008/2015-CPJ, que 
disciplina a concessão de diárias, ajuda de custo e passagens aos servidores do 
quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Ceará e aos servidores a 
ele cedidos;
• Provimento – Participação na elaboração do Provimento nº 033/2014, que dis-
ciplina o uso de veículos automotores oficiais por membros e servidores do MPCE;
• Planejamento – Participação nas reuniões e atividades do Planejamento Es-
tratégico;
• Falhas – Atendimento das solicitações decorrentes da inspeção do Conselho 
Nacional do Ministério Público para avaliação e regularização das falhas e pen-
dências detectadas; 
• Despesas – Elaboração de relatórios gerenciais das despesas fixas: telefonia, 
água, combustível, energia e reprografia, bem como acompanhamento e encami-
nhamento das informações via processos ou e-mails para conhecimento da área 
responsável e/ou interessado;
• Contratos – Acompanhamento de vigência dos contratos e Atas de Registro de 
Preços, com o objetivo de resguardar os prazos das avenças vigentes, atentos ao 
início do procedimento licitatório em tempo hábil de modo a evitar a descontinui-
dade do serviço e/ou aquisição de bens sem prejuízo ao erário;
• Gestão de contas – Utilização do Sistema de Gestão de Contas Corporativas 
com o fito de monitorar as despesas de telefonia, emitindo as informações ne-
cessárias quando solicitadas pelas unidades administrativas, promotorias e pro-
curadorias de justiça;
• Gestão de combustíveis – Utilização do Sistema de Gestão de Combustíveis 
para acompanhamento do rendimento da frota de veículos da PGJ/CE;
• Bens – Participação na Comissão de Levantamento de Bens Patrimoniais, con-
forme Portaria nº 4010/2012-PGJ/CE, realizando visitas às unidades e avaliando 
os bens patrimoniais existentes;
• LRF – Apreciação de relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
• Processos – Exame e análise de 3.304 processos versando sobre aquisições 
de materiais, bens e serviços originadas de licitação, adesão, dispensa e inexigi-
bilidade de licitações; aditivos de prorrogação; reajuste; reequilíbrio econômico-
-financeiro; repactuação; e pagamentos;
• Diligências – Participação na elaboração do Provimento nº 039/2015, que 

80



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

81

regula o exercício de diligências por servidores do MPCE e o pagamento da res-
pectiva gratificação; 
• Aluguéis – Elaboração de relatório comparativo de aluguéis dos exercícios 
(regime de caixa) de 2014 e janeiro a junho de 2015;
• Gratificação – Elaboração de relatórios de gratificação (membros e servido-
res);
• Produtividade – Elaboração de relatório de produtividade no exercício de 2014 
na Procuradoria Judicial dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP); 
• Otimizar – Orientações às secretarias visando a otimizar processos de trabalho 
sem olvidar da legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e economicidade;
• Pensões alimentícias – Totalização dos pensionistas;
• Diligências – Nas comarcas de Juazeiro do Norte e Barbalha;
• Obras – Gestão dos contratos de obras avençados no período de 2012 a 2015.

Procedimentos Analisados

• Licitação – 155 procedimentos licitatórios analisados nas modalidades Toma-
das de Preços, Pregões Presenciais e Pregões Eletrônicos; 
• 100% – Do universo de licitações realizadas em 2012, 2013 e 2014, 100% 
dos procedimentos foram submetidos a exames da AUDICON, bem como 100% 
de inexigibilidades, dispensas e adesões: 22 dispensas, 18 inexigibilidades e 09 
adesões. As análises prosseguem no exercício 2015;
• Economia – Com relação aos procedimentos licitatórios examinados, reco-
mendações foram expedidas visando a alterações nas pesquisas de mercado, 
resultando em economia e segurança para o certame;
• Mais – Além de outros mecanismos legalmente estabelecidos, tem-se que a 
análise prévia dos valores a serem estabelecidos para os certames constitui forma 
de mais acurado controle interno adotada pelo MPCE.

CNMP: O trabalho reconhecido – O Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP), ao reconhecer o trabalho desenvolvido pela AUDICON/PGJ-CE, so-
licitou ao PGJ-CE a participação de sua Coordenadora de Controle e Auditoria 
Interna, Dina Quintas Colares Araújo, nas inspeções e elaboração de pareceres 
prévios realizadas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público nos estados 
de Rondônia, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Mara-
nhão, bem como a elaboração de pareceres conclusivos das inspeções realizadas 
nos MPs de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, 
Goiás e Maranhão.
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Grupo de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público em 
2015 – Participação na elaboração e apresentação do relatório da pesquisa das 
unidades de projetos nos Ministérios Públicos e do Manual Básico das Unidades 
de Projetos, a ser entregue em novembro de 2015.

Em andamento – Participação na elaboração do provimento que regulamen-
ta as auditorias no MPCE.

Considerações finais – Restaram atingidos os objetivos propostos na im-
plementação de ações com a finalidade de otimizar os recursos orçamentários 
disponíveis para a satisfação das respectivas demandas, observados os princípios 
da legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e economicidade.

Coordenadora Geral de Controle e Auditoria Interna 
Dina Quintas Colares Araújo

Correio eletrônico - audicon@mpce.mp.br
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Atribuições-atividades – Convocar e promover reuniões; organizar e acom-
panhar os serviços auxiliares; presidir processos administrativos relativos às in-
frações funcionais; proceder à distribuição de autos e fiscalizá-la; velar pelo bom 
funcionamento das promotorias de justiça; organizar o arquivo geral; remeter 
ao Corregedor-Geral quadro estatístico dos processos distribuídos e devolvidos, 
relatório das atividades e resenhas estatísticas; remeter ao Procurador-Geral su-
gestões das promotorias de justiça para a elaboração do Plano Anual de Atuação 
do Ministério Público; distribuir os autos de habilitação de casamento; operar a 
distribuição dos procedimentos administrativos; convocar eleição para escolha do 
Secretário Executivo; entre outras.

Outras atividades

Criação de Grupo de Estudo em Direito de Família, com reuniões mensais, 
visando à uniformização dos entendimentos ministeriais atinentes às matérias de 
maior relevância;

Campanha “MP NAS ESCOLAS” visando a orientar sobre o ajuizamento de 
ações de investigação de paternidade.

Secretária Executiva – PJ Jônica Queiroz Vieira

Correio eletrônico – secf@@mpce.mp.br

Secretaria Executiva de Família, 
Sucessões e Registros Públicos  

SEFESUR
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Atribuições – Convocar e promover reuniões mensais internas e reuniões 
extraordinárias, com presença obrigatória dos promotores de justiça com atuação 
criminal na comarca de Fortaleza, lavrando-se ata circunstanciada a ser remetida 
ao Procurador-Geral; organizar os serviços auxiliares das promotorias de justi-
ça, superintendendo-os, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos executados; 
presidir os processos administrativos relativos às infrações funcionais dos seus 
servidores, remetendo relatório ao Procurador-Geral; proceder à distribuição dos 
autos para cada Promotor de Justiça, realizando a devida fiscalização; velar pelo 
bom funcionamento das promotorias de justiça e o perfeito entrosamento entre 
seus membros, respeitada a autonomia e independência funcionais, encaminhan-
do aos órgãos de administração superior as sugestões para o aprimoramento dos 
seus serviços; organizar o arquivo geral; remeter até o dia 10 (dez) de cada mês, 
ao Corregedor-Geral, quadro estatístico dos processos distribuídos e devolvidos, 
relatório das atividades do mês anterior e as resenhas estatísticas recebidas dos 
promotores de justiça, caso não tenham sido enviadas virtualmente; remeter ao 
Procurador-Geral, até o dia 10 (dez) de abril de cada ano, sugestões das pro-
motorias de justiça para a elaboração do Plano Anual de Atuação do Ministério 
Público para o exercício seguinte; implementar a estrutura necessária ao funcio-
namento da Secretaria Executiva; fazer-se representar em atos e solenidades ou 

Secretaria Executiva das 
Promotorias Criminais 

SECRIM
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quando convocado pelos órgãos da administração superior do Ministério Público; 
distribuir os autos de habilitação de casamento aos promotores de justiça com 
atuação criminal; operar a distribuição dos procedimentos administrativos; convo-
car eleição, mediante edital, para escolha do Secretário-Executivo.

Central de Inquéritos – Entre as atividades da SECRIM está a coordena-
ção da Central de Acompanhamento de Inquéritos (Caimp), órgão de assessoria 
aos promotores de justiça criminais de Fortaleza, recebendo todos os inquéritos 
policiais em trâmite na capital, notícias de fato, ofícios e comunicações de prisão 
em flagrante. Realiza a distribuição e alimentação desses documentos, em todas 
as movimentações junto às respectivas promotorias criminais, via sistema Arqui-
medes. Ainda é responsável pelo trâmite entre promotorias criminais e delegacias 
de polícia, realizando o transporte e entrega dos referidos feitos e expedientes.

Conquista institucional – Destaca-se como conquista institucional do pe-
ríodo 2012-2015 a edição, pelo PGJ/CE, do Provimento nº 09/2013, que efetivou 
a atuação simultânea de 2 (dois) promotores de justiça em cada uma das varas 
criminais, vara de delitos de drogas, vara de execução penal e varas do júri da 
capital, o que permitiu agilizar o trâmite processual, assim como um trabalho 
mais elaborado na seara criminal.

Parceria – Realizado, em parceria com o CAOCRIM, trabalho de controle 
externo da atividade policial, com visitas às delegacias de polícias, resultando, 
inclusive, na expedição de recomendação conjunta para a retirada de presos das 
delegacias de polícia.

Trabalho integrado – Com o Grupo de Gerenciamento de Crises do Mi-
nistério Público do Estado do Ceará, durante os grandes eventos ocorridos em 
Fortaleza, consistentes na realização da Copa do Mundo FIFA, assim como em 
manifestações populares.

Audiência de Custódia-Iniciativa Pioneira - Trabalho institucional efe-
tivo, em face da apresentação do programa “Audiência de Custódia do TJCE”, 
no assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça mediante estudo para ela-
boração e subscrição de nota técnica sobre o assunto. Pela primeira vez, o 
Ministério Público do Estado do Ceará emitiu nota técnica sobre um tema de 
âmbito jurídico nacional.

Acompanhamento – Acompanhamento do desempenho das audiências de 
custódia, com a produção de relatórios, reuniões periódicas e questionamentos 
que objetivam o aperfeiçoamento do referido Projeto.
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Tempo de Justiça – Acompanhamento e colaboração ao programa “Ceará 
Pacífico”, do Governo do Estado do Ceará. O programa institucional, de autoria 
do PJ Manuel Pinheiro de Freitas (“Tempo de Justiça – Justiça no Tempo Certo. 
Certeza de um Tempo de Paz”), uma vez apresentado, restou agregado ao pro-
grama do Poder Executivo como uma das políticas públicas estaduais de redução 
da violência.

Secretário Executivo – PJ Nelson Ricardo Gesteira Monteiro.

Correio eletrônico – secrim@mpce.mp.br.
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Atribuições – A teor do Provimento nº 020/2001, cabe à SEPJCOT, de modo 
geral, responder pelos serviços administrativos internos, competindo-lhe orientar 
e acompanhar o andamento das atividades desempenhadas pelo setor.

DADOS
A sonegação fiscal em números

Quantidade e valor dos autos de infração

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Execuções Fiscais e Crimes 
Contra a Ordem Tributária 

SEPJCOT
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Representações – A Secretaria Executiva recebeu, em média, 627 represen-
tações fiscais por ano;

Arquivamentos – As representações correspondentes a aproximadamente 
40% dos autos de infração foram arquivadas por aplicação do chamado princípio 
da insignificância;

Valores - O somatório dos valores dos autos de infração com valores corrigi-
dos inferiores a R$ 10.000 correspondeu, em média, a apenas 0,80% do montan-
te da sonegação fiscal apurada.

Representações fiscais - volume e distribuição

Distribuição - Em média, 66,7% das representações foram distribuídas entre 
as promotorias da capital e 33,3% entre as promotorias do interior (Juazeiro do 
Norte, Maracanaú, Caucaia, Crato, Sobral, Eusébio, Iguatu, Tianguá, Horizonte e 
Itapipoca);

Instauração – Em média, 37,6% das representações fiscais da capital foram 
arquivadas e 62,4% deram ensejo a requisições de inquéritos policiais. Em média, 
a DCCOT instaurou 202 inquéritos por ano.

Estimativa de valores passíveis de arresto

Arresto – Em média, 62,7% dos casos de sonegação fiscal comportam pedi-
dos de arresto de bens, pois em 37,3% do total as provas da materialidade e da 
autoria geralmente são frágeis ou os patrimônios pessoais dos administradores 
das empresas são absolutamente desproporcionais aos valores sonegados – v.g. 
S/A;

Recuperação – Nos últimos 3 anos, o somatório dos valores de todos os 
autos de infração alcançou R$ 363 milhões, mas apenas R$ 228 milhões são 
passíveis de recuperação mediante pedidos de arresto;
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Valores – Na média dos 3 anos, o somatório dos valores dos autos de in-
fração foi de R$ 121 milhões, mas apenas R$ 76 milhões comportavam pedidos 
de arresto.

Quantidade de feitos que comportam arrestos de bens

Crimes – Atualmente, há 536 processos criminais em tramitação nas seis 
varas da capital, enquanto nas varas do interior do estado há 357 processos 
criminais;

Inquéritos – Atualmente, há 531 inquéritos policiais em tramitação na DC-
COT, enquanto nas delegacias do interior há aproximadamente 354 inquéritos 
policiais;

Arresto – Considerando que 62,7% dos casos comportam pedidos de arresto 
de bens, o Ministério Público pode requerer a medida cautelar, em curto prazo, 
em 336 processos que estão em curso na capital e em cerca de 224 processos 
que estão em curso no interior. A medida também pode ser requerida, em mé-
dio prazo, após a conclusão de 333 inquéritos na capital e de 222 inquéritos no 
interior.

DEMANDAS

Investir no aparelhamento das promotorias de justiça pode aumentar a recei-
ta do estado

Estrutura – Dispondo de estrutura física e recursos humanos adequados, o 
Ministério Público poderá ingressar com até 1.115 pedidos de arresto durante os 
próximos 2 a 3 anos, para tentar recuperar até R$ 228 milhões;

Pedagogia – A adoção dos pedidos de arresto como parte da rotina de traba-
lho de 15 promotorias de justiça, visando à indisponibilidade de bens de centenas 
de sonegadores para garantir o ressarcimento ao Erário, criaria um forte estímulo 
para o adimplemento voluntário da obrigação tributária por parte dos empresá-
rios ainda não fiscalizados e para a adesão aos programas de refinanciamento 
dos débitos fiscais por parte daqueles que já figuram como réus nos processos 
criminais;



90

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

91

Racionalizar – A interferência desnecessária do Poder Judiciário na tramita-
ção dos inquéritos policiais atrasa a conclusão das investigações. A cada devolu-
ção para diligências, os feitos tramitam entre delegado, diretor de secretaria, juiz, 
diretor de secretaria, promotor, diretor de Secretaria novamente e, então, retor-
nam ao delegado, o que representa grande desperdício de tempo. Não há con-
trole quanto às quantidades e aos prazos de tramitação dos inquéritos policiais.

INICIATIVAS

Convênio PGJ-SEFAZ – Entre outras, foram realizadas tratativas com o Se-
cretário de Fazenda e a Presidência do TJCE, objetivando o apoio consistente 
na estruturação da nova Central de Inquéritos. Como resultado, a SEFAZ está 
licitando a reforma de espaço cedido no Fórum Clóvis Beviláqua, bem como alo-
cando mobiliário em face de convênio de cooperação anteriormente firmado com 
a Procuradoria-Geral de Justiça.

Central de Inquéritos – Mediante a edição do Provimento nº 029/205, o 
PGJ instituiu a Central de Acompanhamento de Inquéritos Policiais de Crimes 
contra a Ordem Tributária no âmbito do MPCE, vinculada à SEPJCOT, visando a 
agilizar e controlar a tramitação dos feitos entre a Delegacia dos Crimes contra a 
Ordem Tributária (DCCOT) e as promotorias da área.

Secretário Executivo – PJ Manuel Pinheiro de Freitas.

Correio eletrônico – sepjcot@mpce.mp.br.





centros de Apoio operAcionAl



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

94

Atribuições – O Centro de Apoio Operacional Cível e do Consumidor – CA-
OCC, órgão auxiliar da atuação funcional do Ministério Público, desenvolve ações 
específicas nas áreas de falência e recuperação de empresas, família, sucessões 
e demais referentes às iniciativas do Juízo Cível.

Atividades – Das ações desenvolvidas no período de 2012 a 2015, entre 
outras, destacam-se:

• Resolução – Indicada no PEA-2013 e, após consulta aos membros para suges-
tões, ampla análise da minuta de Resolução que trata da atuação do Ministério 
Público no processo civil;

• Banco de dados – Criado banco de dados com cadastro das ações civis pú-
blicas e coletivas ajuizadas pelo MPCE, bem como de termos de ajustamento de 
conduta firmados no âmbito do direito do consumidor, o que possibilita aos mem-
bros, servidores e à sociedade a realização de consultas e compartilhamentos de 
informações e experiências, contribuindo para a publicidade e a transparência da 
atuação ministerial;

• Cartilha – Desenvolvimento, finalização e divulgação da cartilha Consumidor 
em Ação – Manual de Orientação para a criação dos Procons Municipais, com o 

Centro de Apoio Operacional 
Cível e Consumidor - CAOCC
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passo-a-passo para a criação dos Procons, inclusive com modelos de Inquérito 
Civil, Termo de Ajustamento de Conduta, Ação Civil Pública, entre outros;

• Convênio PGJ/CE-ARCE – Firmado convênio de Cooperação Técnica e Inter-
câmbio de Informações entre o Ministério Público do Estado do Ceará e a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), a fim de 
viabilizar a fiscalização do MPCE nos municípios do estado do Ceará em relação 
aos serviços públicos regulados pela ARCE, energia elétrica, gás canalizado, sa-
neamento e transportes;

• CAF – Encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça exposição de motivos, bem 
como minuta de provimento que institui, no âmbito da Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de Família, Sucessões e Registros Públicos, a Central de 
Atendimento das Promotorias de Justiça de Família (CAF), ante a necessidade de 
oferecer suporte aos promotores de justiça que oficiam junto às varas de família 
da capital quanto ao atendimento ao público relativo a guarda, alimentos e inves-
tigação de paternidade, registro civil, curatela de incapazes, acompanhamento 
e fiscalizando da execução de medidas, inclusive no que se refere às prestações 
de contas;

• Grupos de estudo – Criados grupos de estudo permanentes para cooperação 
jurídica, bem como para auxílio em pesquisas e coleta de informações visando 
à integração de procedimentos no âmbito da defesa do consumidor e direito de 
família (portarias nº 01/2015 e 02/2015);

• Capacitação – Capacitação de promotores de justiça durante o Encontro do 
Planejamento Estratégico e do CAOCC, por intermédio de palestras ministradas 
pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 
(ARCE), versando sobre energia elétrica e gás canalizado, transporte intermu-
nicipal de passageiros, saneamento básico, tarifas de competência da ARCE e 
Ouvidoria;

• Bioética-Direito de Família – Proposta a realização de minicurso sobre “re-
produção humana medicamente assistida e suas implicações jurídicas – Bioética 
e Direito de Família”;

• Informativo – Criado o Informativo Mensal do CAOCC, que veicula notícias, 
jurisprudências, projetos e novas leis que regulam matérias pertinentes;

• Página – Atualização mensal da página do CAOCC;
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• Coleta diária – Realizada seleção de notícias e demais assuntos de interesse 
das áreas de atuação do Centro, bem como coleta diária de dados para aprimo-
ramento do site do CAOCC com informações buscadas no STJ, STF, IOB, Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Boletim Informativo do Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(IDEC), Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) e outros.

Coordenadora – PJ Ana Cristina de Paula Cavalcante Parahyba.

Auxiliares – PmJs Ana Maria Gonçalves Bastos de Alencar e Ângela Teresa Gon-
dim Carneiro Chaves.

Correio eletrônico – caocivelconsumidor@mpce.mp.br.
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Atribuições – O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Acidente de 
Trabalho, Defesa da Cidadania, Defesa da Educação e Defesa da Saúde Pública 
(CAOCID), efetivamente instalado pela Procuradoria-Geral de Justiça em agosto 
de 2013, é órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará 
instituído pelo Provimento nº 70/2008, que cumpre o objetivo de estimular a in-
tegração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, com atribuições comuns, 
bem como implementar o plano anual de acordo com as metas indicadas pelos 
membros do MPCE, mediante consulta, inclusive para efeito de atuação conjunta 
ou simultânea.

Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias 

de Acidente de Trabalho, 
Defesa da Cidadania, 
Defesa da Educação e 

Defesa da Saúde Pública 
CAOCID



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

98

Atividades
• Participação em audiências públicas;
• Realização de seminários, a exemplo do realizado aos 26 de junho de 2014, 
com o tema “Demência: Enfrentamento à Violência Contra o Idoso”, promovido 
em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Ceará – ESMP; bem 
como o realizado aos 31 de outubro de 2014 em alusão ao Dia Mundial do Idoso 
e em comemoração aos 11 (onze) anos do Estatuto do Idoso;
• Organização de 02 (dois) ciclos de estudos em parceria com a Escola Superior 
do Ministério Público, sobre Envelhecimento, Demência e Lei;
• No decorrer do ano de 2014, os promotores vinculados ao CAOCID participaram 
de reuniões regionais visando à elaboração do Planejamento Estratégico a ser 
executado pelo MPCE neste ano de 2015. Ao fim das discussões, deliberou-se 
pela necessidade de formação de equipe técnica para o Centro; pela criação de 
Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas e do Grupo de Trabalho da Educação 
Infantil; bem como pela celebração de convênios com entidades das áreas de 
atuação do CAOCID.
 
Coordenadora – PJ Edna Lopes Costa da Matta
Auxiliares – PsJ Maria de Fátima Correia Castro; Elizabeth Maria Almeida de 
Oliveira; Isabel Maria Salustiano Arruda Porto

Correio eletrônico - caocidadania@mpce.mp.br
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CAOCRIM – O Centro de Apoio Operacional Criminal, da Execução Criminal 
e do Controle Externo da Atividade Policial é um órgão auxiliar do MPCE, com 
atividade funcional na área criminal, instituído pelo Provimento-PGJ/CE n° 20, de 
02 de dezembro de 1997.

Atribuições – As atribuições do CAOCRIM, elencadas no art. 2º do Provimen-
to-PGJ/CE nº 24/2015, consistem, entre outras, em: atuar na área da segurança 
pública, prevenção e redução dos índices de criminalidade, persecução penal, 
execução penal e controle externo da atividade policial, abrangendo a criminal, 
além de outras correlatas; estabelecer intercâmbio permanente entre os órgãos 
do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social e entidades não-governamentais 
que atuam direta ou indiretamente em áreas afins, para obtenção de elementos 
técnicos especializados necessários ao desempenho das funções ministeriais para 
consecução dos fins da justiça criminal; estabelecer mecanismos que permitam 
o intercâmbio de informações e o desenvolvimento de ações conjuntas envol-
vendo órgãos da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia Civil, da 
Polícia Militar, bem como de outros órgãos públicos, objetivando dar eficácia às 
ações de controle externo da atividade policial; acompanhar as políticas nacional 

Centro de Apoio Operacional 
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e estadual referentes à sua área de atuação, realizando estudos e oferecendo 
sugestões às entidades públicas e privadas com atribuições no setor; coordenar 
o exercício do controle externo da atividade policial, elaborando as escalas de 
visitas técnicas a serem realizadas pelo órgãos de execução das diversas áreas de 
atuação do Ministério Público com a logística necessária ao pleno desempenho; 
promover a articulação, integração e intercâmbio entre os órgãos de execução, 
inclusive para efeito de atuação conjunta ou simultânea, quando cabível; sugerir 
ao Procurador-Geral de Justiça a formação de grupos de Promotores e/ou Procu-
radores de Justiça para efeito de atuação conjunta e simultânea; apresentar ao 
Procurador-Geral de Justiça sugestões visando a estabelecer política institucional 
para a atuação dos órgãos de execução correspondentes às respectivas áreas de 
atuação, inclusive no que concerne a estrutura e programas específicos.

Atividades-iniciativas

• Visitas – Apoio à realização de 134 (cento e trinta e quatro) visitas técnicas 
realizadas por promotores de justiça às Unidades da Polícia Civil (Delegacias e 
Divisões) e PEFOCE sediadas na Capital;
• Ocorrências – Encaminhamento das ocorrências verificadas por ocasião dos 
referidos relatórios de visitas técnicas às autoridades responsáveis pela Seguran-
ça Pública no Estado (Delegado-Geral, Perito-Geral, Comandante Geral da Polí-
cia Militar, Secretário de Segurança Pública, Secretário de Justiça e Cidadania e 
Controlador-Geral de Disciplina), informando as irregularidades encontradas nas 
inspeções, solicitando/requisitando providências;
• Aditivo – Elaboração de Aditivo ao Convênio nº 28/2012, firmado entre a 
Procuradoria-Geral de Justiça e a Câmara de Dirigentes Lojistas do Ceará – CDL, 
objetivando prorrogar o acesso aos seus respectivos bancos de dados e, com 
isso, facilitar a localização de sujeitos processuais (réus, testemunhas, vítimas, 
depoimentos etc).

Aperfeiçoamento da persecução penal – tornar ágil e eficiente a ação do 
Ministério Público na persecução penal

• Página – Atualização da página do CAOCRIM na INTERNET/intranet, promo-
vendo a instrução de procedimentos na área respectiva;
• SIP – Viabilização aos membros do Ministério Público do cadastro de usuários 
para acesso, via CAOCRIM, ao SIP (Sistema de Informações Policiais da Secreta-
ria de Segurança Pública e Defesa Social – SPPDS), no qual são armazenados os 
dados de registros relativos à atividade policial;
• Grupo Temático – Participação nos encontros do Grupo Temático de Perse-
cução Penal, com o objetivo de apresentar aos demais estados da Federação as 
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medidas adotadas pelo MP em nosso estado, visando ao cumprimento da meta 
2 da ENASP, bem como tomar conhecimento de ações desenvolvidas em outros 
estados da Federação;
• Audiências – Participação em audiências realizadas na Procuradoria Regional 
do Trabalho – 7ª Região-CONALIS para discutir sobre a mediação coletiva no âm-
bito da Procuradoria Regional do Trabalho – 7ª região, acerca das denúncias de 
irregularidades, objeto da exposição de motivos apresentados pelo Sindicato dos 
Policiais Civis do Estado do Ceará – SINPOL, quanto às condições de trabalho dos 
policiais civis de carreira do estado do Ceará;
• Aperfeiçoar – Participação em Reunião de Trabalho na sede do Ministério 
Público Militar, em Brasília/DF, sobre atuação da comissão no âmbito do controle 
externo da atividade policial; políticas de atuação nacional; proposta de altera-
ção da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007; elaboração de um “manual do 
controle externo”; tramitação direta dos autos de inquérito policial entre a polícia 
judiciária e o Ministério Público; resolução conjunta do CNMP e do CNJ referente 
ao controle das ocorrências policiais; elaboração de formulário de visita técnica/
inspeção em delegacias; sugestão de temas a serem abordados no IV Encontro 
Nacional de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Controle Exter-
no da Atividade Policial; assuntos gerais;
• GET – Viabilizar a continuidade do Grupo Especial de Trabalho, que tem como 
objetivo analisar e manifestar-se nos inquéritos objeto da meta 2 da ENASP, rela-
tivos aos inquéritos policiais inconclusos instaurados para apuração de homicídios 
dolosos consumados e tentados alusivos aos remanescentes até 2007, acrescidos 
aos dos anos de 2008 e 2009 para alimentação do “inqueritômetro” gerenciado 
pela ENASP/CNMP; 
• Reuniões – Realizadas várias reuniões com o Secretário de Segurança Pública 
e Defesa Social e o Delegado-Geral da Polícia Civil e Perícia Forense do Estado 
do Ceará, a fim de discutir as ações destinadas à regularidade da atividade-fim 
policial;
• ENASP – Reuniões com o Delegado-Geral e o Gestor Estadual da ENASP re-
presentante da Polícia Civil, a fim de discutir as ações destinadas à efetivação da 
meta 2 da ENASP/CNMP/CNJ.

Propostas/sugestões para realinhamento do projeto

• Atuação – Expedição de recomendações objetivando atuação uniforme e ágil 
por parte dos membros do Ministério Público; 
• Minuta – Formulada Minuta de Proposta para alteração da Resolução nº 
04/2013/CPJ/CE, de modo a incorporar e contextualizar as diversas alterações 
normativas levadas a efeito pelo CNMP por meio da Resolução CNMP nº 20, de 28 
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de maio de 2007, alterada pela Resolução nº 65, de 26 de janeiro de 2011, que 
prescreve a expedição de atos próprios no âmbito de cada unidade do Ministério 
Público Brasileiro;

Projeto: Capacitação de membros e servidores do MP

• Reciclando – Atualização e capacitação constante, buscando a excelência da 
atuação do Ministério Público na persecução penal e efetividade do controle ex-
terno da atividade policial;
• Recomendações – Visando a prevenir, resguardar, adequar, promover ajus-
tes e ações na defesa dos direitos assegurados na Constituição por parte de 
instituições do sistema de segurança pública, foram, entre outras, expedidas 
recomendações dirigidas ao Comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará 
(providências quando da realização de operações); aos Delegados da Polícia Civil 
do Estado do Ceará (observações sobre o ato de interrogatório); ao Secretário 
da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará – SSPDS/CEI (sobre 
dados); ao Secretário de Segurança Pública e Defesa Social e Coordenador do 
CIOPS (para adoção de medidas de incremento de tecnologia e estrutura); e aos 
membros do Ministério Público com exercício nas comarcas do interior (para o 
exercício do controle externo da atividade policial militar);
• Gestão do Sistema – A continuidade da gestão do Sistema de informação 
Policial – SIP tem sido uma grande conquista para a integração de informações 
entre a Polícia Civil e o Ministério Público no que diz respeito aos Procedimentos 
Policiais online, o que propicia o acompanhamento dos mesmos em todas as re-
partições policiais interligadas;
• Grupo Especial – Criação do Grupo Especial para Atuação e Acompanhamen-
to de Manifestações Sociais e Correlatas, tendo por finalidade tratar estratégias 
conjuntas para prevenir e solucionar conflitos surgidos em decorrência das mani-
festações populares; propor medidas que evitem quaisquer episódios de violação 
de direitos; realizar levantamento de todas as ocorrências havidas nas manifes-
tações populares por meio de Procedimento Administrativo; tomar providências 
legais pertinentes para realizar os encaminhamentos aos órgãos de execução do 
Ministério Público legitimados, bem como aos órgãos de Segurança Pública e de 
Justiça;
• Manifestações – Sob a Coordenação do CAOCRIM restou instaurado Pro-
cedimento Administrativo para apurar eventuais excessos por parte das forças 
policiais e de falsos manifestantes, com a expedição de recomendações e reuni-
ões sistemáticas com integrantes da aludida Comissão Interinstitucional. Ao final, 
encaminhou-se cópia dos autos às Promotorias Criminais, Militar, da Cidadania e 
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Patrimônio Público e dos Juizados Especiais para adoção das respectivas provi-
dências;
• ENASP 2 – Continuidade dos trabalhos da Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública (ENASP), que tem como objetivo promover a articulação dos 
órgãos responsáveis pela Segurança Pública, reunir e coordenar as ações de com-
bate à violência e traçar políticas nacionais na área, lançada em fevereiro de 
2010, cuja iniciativa é resultado de parceria entre os Conselhos Nacionais do 
Ministério Público (CNMP) e o de Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça (MJ).

Apoio técnico-jurídico

Apoio – Atendimento cotidiano aos promotores de justiça, esclarecendo dúvidas, 
prestando auxílio às atividades de execução, divulgando atos e recomendações, 
localizando endereços de testemunhas, realizando exames e encaminhamentos 
de vários procedimentos em tramitação no CAOCRIM, entre outras relacionadas 
ao exercício do controle externo da atividade policial;
Atendimentos – Atendimento aos jurisdicionados sobre denúncias de violência 
policial com a adoção das providências necessárias.

Coordenador – PJ Humberto Ibiapina Lima Maia (a partir de 31/01/2014); PJ 
Antonio Iran Coelho Sírio (de 06/01/2012 a 19/01/2014).

Correio eletrônico – caocrim@mpce.mp.br.



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

104

Atribuições-finalidade – O Centro de Apoio Operacional da Defesa do Pa-
trimônio Público e da Moralidade Administrativa (CAODPP) destina-se, de modo 
geral, a auxiliar a atuação funcional do Ministério Público do estado do Ceará na 
defesa do patrimônio público e moralidade administrativa, promovendo a articula-
ção, integração e intercâmbio entre os respectivos órgãos de execução.

Atividades

• Recomendação – Licitações e contratos administrativos – Recomendação com 
minuta para cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Es-
tado do Ceará (TCM/CE) que determina o cadastramento prévio de licitações, 
adesões e atas de registro de preços, dispensas e inexigibilidades, por meio ele-
trônico, mediante preenchimento online;
• Recomendação 2 – Expedida aos gestores municipais para o cumprimento 
do disposto no art. 13 da LIA, bem como a todos os promotores da defesa do 

Centro de Apoio Operacional 
da Defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade Administrativa 

CAODPP
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patrimônio público no estado do Ceará, versando sobre a obrigatoriedade da 
declaração de bens para os ocupantes dos cargos comissionados e de confiança, 
bem como de eventual acumulação de cargos;
• Débitos – Expediente encaminhado a todos os promotores de justiça do estado 
do Ceará com atribuições de defesa do Patrimônio Público com o objetivo de ins-
taurar procedimentos requisitando aos municípios a relação dos débitos e multas 
impostas pelo TCM/CE;
• Pesquisa – Realização de pesquisa, durante os 3 (três) primeiros meses de 
2013, em jornal de grande circulação no estado, sobre anúncios publicados en-
volvendo contratos de locação de veículos; contratos de merenda escolar; e con-
tratos de coleta de lixo, objetivando dar ciência aos promotores de justiça, abran-
gendo as ações relativas ao Planejamento Estratégico na sua área de atuação 
específica;
• Fiscalização – Iniciativas objetivando a atuação preventiva dos membros na 
análise e fiscalização de processos licitatórios (grandes obras, locação de veícu-
los, fardamento escolar, merenda escolar, eventos e festas) e na execução dos 
respectivos contratos administrativos;
• Concurso – Com relação a servidores públicos, fiscalizar e acompanhar a re-
alização de concurso público, contratação temporária e nomeação de ocupantes 
para cargos em comissão ou em função gratificada; encaminhamento aos mem-
bros de modelo de documento requisitório de informações aos prefeitos e presi-
dentes de câmaras municipais referentes às matérias: concurso público, contratos 
temporários, acumulação indevida de cargos e nepotismo;
• Fiscalização 2 – Fiscalização de doações de bens imóveis pelos municípios a 
pessoas físicas ou jurídicas: encaminhado expediente com minuta de requisição 
ao prefeito da capital e à Secretaria Executiva das Promotorias Cíveis para autua-
ção e distribuição entre as promotorias de justiça do NDPP; enviado ofício-circular 
aos promotores de justiça do interior referente à doação de bens imóveis pelos 
municípios a pessoas físicas ou jurídicas;
• Investimentos – Acompanhamento e fiscalização dos investimentos resultan-
tes de recursos advindos do estrangeiro e de emendas parlamentares: dirigido 
memorando, com minuta de requisição, ao prefeito da capital e à Secretaria Exe-
cutiva das Promotorias Cíveis para autuação e distribuição entre as Promotorias 
de Justiça do NDPP, referente a obras, compras e serviços cujo custeio nos últi-
mos 36 meses tenha sido realizado com recursos advindos de entes estrangeiros 
(Banco Mundial, Banco Interamericano etc.). De igual modo, foi encaminhado 
documento semelhante aos promotores de justiça dos municípios de Iguatu, So-
bral e Juazeiro do Norte;
• Tributos – Fiscalização sobre a arrecadação de tributos do município: encami-
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nhado memorando, com minuta de requisição, ao prefeito da capital e à Secreta-
ria Executiva das Promotorias Cíveis para autuação e distribuição entre as promo-
torias de justiça do NDPP, bem como expedido ofício-circular aos promotores de 
justiça do interior, referentes à efetiva cobrança dos tributos constitucionalmente 
vinculados aos municípios, incluindo os valores arrecadados nos últimos 02 (dois) 
anos, com especificação de cada tributo;
• ACPs – Acompanhamento de ações civis públicas por intermédio de grupo 
especial, principalmente no que diz respeito à recuperação de ativos, inicialmente 
na Regional do Cariri;
• Promoção Pessoal – Fiscalização das publicidades realizadas pelas adminis-
trações públicas estadual e municipal com o fim de coibir a promoção pessoal: ex-
pedientes com minuta de recomendação aos prefeitos municipais e aos presiden-
tes das Câmaras Municipais, assim como aos promotores de justiça do interior;
• Planejamento – Participação nos encontros regionais: alinhamento com o 
desenvolvimento do Planejamento Estratégico para atuação cada vez mais eficaz 
nas causas de interesse da sociedade e na busca das garantias do cidadão, de 
forma a instigar a comunidade, em conjunto com promotores e servidores, a 
apresentar ideias sobre ações para o enfrentamento dos problemas nas diversas 
áreas, sobretudo quanto à probidade administrativa.

Ouras ações

• TCE – Fortalecimento da parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Ce-
ará (TCE), visando ao alinhamento com as orientações do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP);
• Intercâmbio – Estabelecimento de intercâmbio com outros órgãos e entidades 
públicos com atuação na área de interesse, com o objetivo de obter elementos 
técnicos específicos e necessários ao desempenho funcional, como a celebração 
de convênios com o DETRAN/CE e outros;
• Banco de Dados – Criação de Banco de Dados de ações civis nas áreas de 
defesa do patrimônio público/moralidade administrativa e de ações de improbi-
dade administrativa: atualmente conta com 1.779 registros, todos catalogados 
e publicados na página do CAODPP com links para acompanhamento junto ao 
Tribunal de Justiça;
• Encontros – Encontros regionais agendados com promotores e comunidade, 
objetivando a realização de ações articuladas para a concretização de metas e re-
solutividade relativas às garantias sociais, à probidade administrativa e à cidada-
nia, bem como da democratização no âmbito do MPCE: buscam maior aproxima-
ção entre membros, servidores e a sociedade, o que intensificará o propósito de 
um Ministério Público legítimo e forte institucionalmente, sobretudo com atuação 
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cada vez mais eficaz nas causas de interesses sociais;
• I Fórum – Realização, em novembro de 2014, do I Fórum da Improbidade 
Administrativa pela Procuradoria-Geral de Justiça, via CAODPP, em parceria com a 
ESMP, com destaque para a palestra ministrada pelo doutrinador Emerson Garcia;
• Intensificar – A atuação eficaz em matéria de defesa do patrimônio público 
tem se revelado, nos últimos tempos, estratégica para o Ministério Público. Deve 
prosseguir e ser intensificada com maior participação de seus membros para o 
alcance dos objetivos esperados.

Coordenadora – PJ Maria Irismar Farias Santiago.

Auxiliar – PJ Francisco Diassis Alves Leitão.

Correio eletrônico – caodpp@mpce.mp.br.
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Atribuições – Além das atribuições legais previstas no art. 33 da Lei Fe-
deral nº 8.625/93, cabe ao CAOFURP, entre outras, estimular a integração e o 
intercâmbio entre os órgãos e entidades que atuam com as Fundações e En-
tidades de Interesse Social e que desenvolvam atividades afins; produzir, di-
fundir e remeter informações técnico-jurídicas sobre fundações e entidades de 
interesse social, bem como a atuação institucional na área de Registros Públi-
cos, sem caráter vinculado, aos órgãos relacionados às atribuições do Ministé-
rio Público; estabelecer intercâmbio com entidades, órgãos públicos ou priva-
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dos que atuam em áreas afins, objetivando a coleta de informações técnicas 
especializadas necessárias ao desempenho das funções ministeriais relativas 
ao exame de inquéritos civis, procedimentos administrativos ou peças de in-
formação relacionadas à tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social. 

Iniciativas 

• Cadastro Estadual de Fundações – A partir de 2008, foi iniciada a coleta de 
dados objetivando a implantação do Cadastro Estadual de Fundações. Os traba-
lhos junto às promotorias do interior resultaram na identificação de 370 (trezentas 
e setenta) fundações. Em Fortaleza, com os trabalhos iniciados a partir de 2011, 
documentações de 120 fundações já foram cadastradas. Os dados estão sendo 
compilados eletronicamente para disponibilização no sistema SICAP-Promotor.
Todas as entidades estão sendo convocadas e estimuladas a proceder à regula-
rização de suas documentações – em casos de falhas eventualmente verificadas, 
recebem orientações concernentes às medidas administrativas e/ou judiciais a 
serem implementadas, inclusive com o fornecimento de material didático, juris-
prudencial e modelos de ações.
• Ações civis públicas – Na capital, 33 ACPs já foram ajuizadas requerendo 
a extinção de entidades irregulares – no interior, foram 70 as ações com o 
mesmo objetivo.
Verificada a regularidade das entidades, são realizadas audiências e visitas 
in loco.
• Fiscalização – A partir de 2012, foram realizadas coletas junto às Secreta-
rias Municipais e Estadual das relações de todos os convênios firmados com 
entidades do Terceiro Setor. Após as respectivas identificações, 243 corres-
pondências foram encaminhadas aos promotores do interior do estado e 200 
ao Núcleo de Fundações e Entidades de Interesse Social, na capital, objeti-
vando a efetiva fiscalização e correta aplicação das verbas públicas recebidas.
Ressalte-se que a coleta de dados referentes aos convênios firmados pelas 
Secretarias envolve, aproximadamente, 1500 entidades distribuídas por todo 
o estado.
• Ampliando – Até meados de 2015, restaram identificadas 623 (seiscentas e 
vinte e três) entidades fundacionais no interior do estado e 141 (cento e quarenta 
e uma) em Fortaleza, todas registradas no Cadastro Digital do SICAP, o mesmo 
utilizado para receber as prestações de contas das fundações.
• Novas ações – Parte das entidades irregulares ou inativas tiveram contra si in-
terpostas Ações Civis de Extinção, totalizando 87 (oitenta e sete) ações no interior 
e 48 (quarenta e oito) em Fortaleza.
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• Manifestações – Há disponibilizados no site do CAOFURP modelos com as 
principais peças para o desenvolvimento das atividades na área do Terceiro Setor, 
parecer de instauração, parecer sobre a fiscalização obrigatória das Secretarias, 
parecer de extinção administrativa da entidade, extinção judicial, entre outros.
• Cadastro Geral – Projeta-se para 2015 a publicação, em novembro, do Ca-
dastro Geral de Fundações do Estado, em formato de anuário, para o qual estão 
sendo convocadas todas as fundações da capital e do interior, mediante campa-
nha de ampla divulgação.
• I Encontro – Aconteceu o I Encontro Estadual do Terceiro Setor. O evento, re-
alizado pela Curadoria de Fundações do Estado do Ceará em parceria com o Con-
selho Regional de Contabilidade, teve lugar na sede da PGJ/CE aos 03/05/2013, 
quando foram debatidos assuntos de suma importância para as práticas de ges-
tão das entidades fundacionais e associações de interesse social.

Coordenadora – PJ Rita Arruda D’Alva Martins Rodrigues.

Correio eletrônico – caofurp@mpce.mp.br.
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Criação – O CAOMACE, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justi-
ça, foi criado pelo Provimento nº 02, de 18 de fevereiro de 1998, e reestruturado 
pelo Provimento nº 70, de 18 de agosto de 2008.

Atribuições – Compete ao CAOMACE, enquanto órgão auxiliar da atividade 
funcional do Ministério Público, estimular a integração e o intercâmbio entre os 
organismos que atuam nas áreas governamentais ou particulares, visando a 
prevenir ilicitudes e abusos contra o meio ambiente; remeter informações téc-
nico-jurídicas aos promotores de justiça; estabelecer intercâmbio permanente 
com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuam em áreas afins, com 
vistas à obtenção de elementos técnico–especializados necessários ao desem-
penho das funções ministeriais relativas ao combate e à prevenção dos delitos 
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praticados contra a ecologia, o meio ambiente, paisagismo, patrimônio histó-
rico, artístico e cultural, assim como exercer outras funções compatíveis com 
as atribuições do Ministério Público, vedado o exercício de qualquer atividade 
própria de órgão de execução.

Agrotóxicos
Grupo de Trabalho Interinstitucional

• Grupo de Trabalho – Instituição, mediante a edição da Portaria nº 2940/2013, 
do PGJ-CE, do Grupo de Trabalho – Agrotóxico;
• Termo – Elaboração de Termo de Compromisso Ambiental;
• Selo Verde – Elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta sobre agrotó-
xicos em alimentos com selo verde e rastreabilidade de alimentos;
• Segurança Alimentar – Coordenação de workshop: “Agrotóxicos & Seguran-
ça Alimentar”;
• Fórum – Lançamento do Fórum Cearense de Combate aos Impactos do Uso 
de Agrotóxicos – FCCA;
• Postos de Recolhimento – Elaboração de Termo de Compromisso Ambiental 
(TCA) tendo como compromissários o INPEV, a ACASA e a ACAI, com o acompa-
nhamento do CAOMACE visando à implementação dos termos acordados. Foram, 
então, instalados dois postos de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxi-
cos, um em Ubajara e outro em Quixeré, conforme determina a logística reversa, 
bem como a implementação do Recebimento Itinerante (RI) das embalagens, 
realizado em diversos municípios no interior do estado do Ceará.

Recursos Hídricos
Criação de 12 Coordenadorias Regionais de Promotorias 
de Justiça para Proteção Ambiental por Bacias Hidrográficas

• Participação na elaboração do Provimento nº 95/2013, do PGJ-CE, para a cria-
ção de 12 Coordenadorias Regionais de Promotorias de Justiça para Proteção 
Ambiental por Bacias Hidrográficas; indicação dos Coordenadores Regionais de 
Promotoria de Justiça por Bacia Hidrográfica; realização de reuniões com as Coor-
denadorias Regionais de Promotorias de Justiça para Proteção Ambiental por Ba-
cias Hidrográficas; acompanhamento de providências solicitando planos de ações 
que possam evitar ou minimizar os problemas gerados pela escassez de água.

Saneamento Básico

• Realização de Consulta Pública de Elaboração do Plano Municipal de Saneamen-
to Básico (Esgoto), bem como articulação acerca da implantação de projeto-piloto 
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voltada para execução do Plano de Atuação do Ministério Público;
• Elaboração de Roteiro de Atuação sobre Plano Municipal de Saneamento Básico; 
elaboração de modelo de recomendação que trata da questão de saneamento 
básico.

Patrimônio Histórico

• Requisição de informações ao IPHAN e às Secretarias Estadual e Municipal de 
Cultura sobre os bens tombados e demais a serem tombados; elaboração de 
modelo de recomendação para a proteção do patrimônio histórico; criação de 
grupo de trabalho, pelo PGJ-CE, com vistas a garantir a efetivação da proteção 
do patrimônio espeleológico no estado do Ceará; solicitação de indicação de bens 
imóveis com valor histórico para tombamento.

Fiscalização ambiental

• Acompanhamento nas diversas áreas, garantindo a regularidade na prestação 
dos serviços públicos ambientais; assegurando a implementação da política de 
saneamento básico e a regularidade da atividade de carcinicultura; elaboração e 
implementação dos planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; promoção e 
proteção do patrimônio histórico e cultural; ações integradas de tutela à saúde 
do trabalhador, do consumidor, da população e do meio ambiente ante os males 
causados por agrotóxicos; encaminhamento dos autos de infração, oriundos da 
SEMACE e IBAMA, às promotorias de justiça competentes; articulação para a for-
malização de Convênio de Cooperação Técnica e intercâmbio de informações das 
bases de dados, junto à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará com a 
SEUMA e a SEMACE, para fins de consulta.

Participação em reuniões/eventos

• Participação em reuniões do CONCAUMA (atualmente extinto) para a institu-
cionalização da atuação dos CAOs de Meio Ambiente; reunião com represen-
tantes da ARCE e da SEMACE, visando à preparação de um questionário sobre 
saneamento ambiental; reunião para a “Elaboração de Diretrizes para Atuação 
do Ministério Público Federal na Valoração de Danos Ambientais ao Patrimônio 
Cultural”; participação no XII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio 
Ambiente; participação do V Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do 
Patrimônio Cultural, promovido pela ABRAMPA; participação mensal de reuniões 
do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (COEPA).
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Proteção dos animais contra as 
diversas formas de maus-tratos

• Providências relacionadas a crueldades praticadas contra animais em matadou-
ro público, bem como a utilização indevida de jumentos em passeios turísticos 
nas praias; planejar a erradicação de maus-tratos aos animais de rinhas de galos, 
de vaquejada, de circo e de carga; e combater as zoonoses de animais domésti-
cos e a reprodução desordenada de animais abandonados nas vias públicas.

Educação ambiental

• Abordagem do tema nas reuniões periódicas do CAOMACE a fim de criar es-
tratégias para valorizar a educação ambiental; intermediação quanto ao cumpri-
mento de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) na elaboração de projeto de 
educação ambiental.

Resíduos sólidos

• Realização de audiência pública; sugestão ao Procurador-Geral visando a im-
plantar a política de coleta seletiva de resíduos sólidos no âmbito da Procuradoria-
-Geral de Justiça.

Ecossistemas e Biomas

• Coordenação de reuniões para traçar estratégias acerca da problemática envol-
vendo as queimadas e incêndios, bem como sobre a preservação de grutas e ca-
vernas no estado do Ceará; acompanhamento e assessoramento às promotorias 
de justiça do meio ambiente na atuação relacionada às obras realizadas no PAITT.

Ordem Urbanística e Plano Diretor

• Solicitação de orientação técnica ao Tribunal de Contas dos Municípios do Esta-
do do Ceará (TCM) visando a exigir dos municípios, nas respectivas leis orçamen-
tárias, a introdução de rubricas e recursos relativos ao planejamento urbano, à 
elaboração, manejo e revisões periódicas dos Planos Diretores; acompanhamento 
da ação de fiscalização acerca das ocupações irregulares na Zona de Preservação 
Ambiental (ZPA) do Rio Cocó.
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Em andamento

• Coordenação do Fórum Cearense de Combate aos Impactos do Uso de Agro-
tóxicos (FCCA), com reuniões das comissões; participação em reuniões do grupo 
de trabalho para proteção do patrimônio espeleológico; participação no COE-
PA; coordenação do Projeto da Fiscalização Integrada e Comercialização do Uso 
de Agrotóxicos; acompanhamento dos planos e programas de ações preventivas 
para a situação emergencial decorrente da seca; acompanhamento e fiscalização 
de ações de despoluição do Rio Cocó; acompanhamento da ação de fiscalização 
acerca das ocupações irregulares na ZPA do Rio Cocó, do Plano Diretor Participa-
tivo de Fortaleza e das Áreas de Preservação Permanente; fiscalização do TCA; e 
participação nas reuniões e atividades do Planejamento Estratégico.

Considerações finais

• A demanda de serviços do CAOMACE é bastante acentuada, tendo em vista 
a grande necessidade de apoio aos órgãos de execução no que tange às medi-
das preventivas ao patrimônio ambiental, bem como na preparação de subsídios 
técnico-jurídicos para a atuação funcional dos membros do Ministério Público. 
Todavia, com o reforço da equipe do CAOMACE, foi possível realizar quase a 
totalidade das atividades previstas no Plano Específico de Atuação, além de colo-
car em prática grandes projetos que trouxeram, e continuarão a trazer, grandes 
contribuições para a Instituição e, principalmente, para a nossa sociedade. Os 
componentes do CAOMACE mostraram-se eficientes nas suas atuações específi-
cas, realizando de maneira efetiva um montante considerável das atividades do 
Centro de Apoio. 

Coordenadora do CAOMACE 
PcJ Vanja Fontenele Pontes (de 12/01/12 a 11/01/14);
PJ Maria do Socorro Costa Brilhante (a partir de 25/02/14).

PsJ do Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
Raimundo Batista de Oliveira;
José Francisco de Oliveira Filho.

Correio eletrônico – caomace@mpce.mp.br.
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Atribuições – O Centro de Apoio Operacional Eleitoral – CAOPEL é órgão 
auxiliar da atividade funcional do Ministério Público na esfera eleitoral, instituído 
para acompanhar e executar ações votadas para a área eleitoral, servindo de 
suporte ao trabalho dos promotores eleitorais em todo o estado do Ceará.

Peculiaridade – O CAOPEL enfrenta momentos distintos no desempenho 
de sua missão, revelados em anos eleitorais e não eleitorais, o que implica  al-
terações das rotinas administrativas, ensejando fluxos igualmente diferenciados.

Rotinas – Recebimento de denúncias; distribuições de ocorrências eleitorais; 
acompanhamento do quadro de Promotores Eleitorais (vacância e substituições); 
acompanhamento de assuntos eleitorais diversos; atualização de peças eleitorais; 
envio de modelos, decisões e/ou notícias aos membros; alimentação da página 
do órgão na Internet/Intranet; contato permanente com os membros via Face-
book; realização de reuniões com a Procuradoria Regional Eleitoral; e realização 
de seminários ou eventos similares com os promotores com funções eleitorais.

Atividades-iniciativas
• Força-tarefa – Criação de força-tarefa da Segurança Pública nas Eleições de 
2012, com equipe coordenada pelo Procurador Regional Eleitoral e formada por 

Centro de Apoio 
Operacional Eleitoral  

CAOPEL
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representantes da Polícia Civil e Militar, Polícia Federal, CAOPEL e outras institui-
ções voltadas a garantir a segurança do pleito municipal em todo o Estado;
• PRED – Implementação do Sistema PRED de distribuição de processos eleito-
rais, desenvolvido pela área de informática da Procuradoria Regional Eleitoral. Tal 
ferramenta organiza a distribuição de procedimentos entre os promotores eleito-
rais de Fortaleza, executado pelo CAOPEL por temas de atuação;
• Manifestações – Expedição de modelos de recomendações a todos os promo-
tores eleitorais;
• Normas – Desenvolvimento do fluxograma e mapeamento de normas ineren-
tes às atribuições;
• Fluxograma – Em 2013, foi desenvolvido o fluxograma do CAOPEL e o ma-
peamento de normas inerentes às suas atribuições, bem como organizadas suas 
rotinas administrativas por meio de fichas específicas, o que se concretizou após 
diversas reuniões para conhecimento e utilização do sistema BIZAG, culminando 
com a aferição de indicadores de desempenho;
• Encontro – Realização, em janeiro de 2014, do 1º Encontro Eleitoral, com a 
presença de autoridades dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, além de re-
presentantes de movimentos contra a corrupção eleitoral e promotores eleitorais;
• Carta de Fortaleza – Na ocasião daquele Encontro, foi aprovada e assinada a 
“Carta de Fortaleza”, documento contrário ao posicionamento do TSE que limitou 
o poder de investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária na apuração 
dos crimes eleitorais;
• Força-tarefa II – Em 2014, prosseguiu a atuação da Força-tarefa da Segu-
rança Pública nas Eleições Gerais, equipe coordenada pelo Procurador Regional 
Eleitoral e formada por representantes da Polícia Civil e Militar, Polícia Federal, 
CAOPEL e outras instituições, com a criação e aperfeiçoamento de estratégias de 
prevenção e combate aos crimes eleitorais;
• Manual – Elaboração e distribuição aos promotores com funções eleitorais do 
Manual de Atuação para Fiscalização das Eleições: documento-guia que, além de 
propiciar uma rápida e prática consulta sobre a matéria eleitoral, se mostrou de 
grande valia, eis que possibilitou uma atuação mais uniforme do MPE, resguarda-
da a independência funcional dos membros;
• Convênio – Intensificada a parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral e 
órgãos de segurança pública visando à formalização do Comitê de Segurança 
mediante convênio de cooperação técnica;
• Áreas críticas – Realização de levantamento junto aos promotores eleitorais 
com a finalidade de identificar os locais com maior demanda para atuação do 
Comitê de Segurança;
• Designação – Pleito junto à Procuradoria-Geral de Justiça para que prossiga 
com a designação de promotores auxiliares para os municípios do interior do es-
tado que não sejam sedes de zonas eleitorais no período que antecede à votação;
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• Segurança – Iniciativas junto aos órgãos de segurança visando a antecipar o 
envio do reforço policial para os municípios do interior do estado nos dias que 
antecedem à votação;
• Feitos – Intercessão junto à Procuradoria-Geral de Justiça para a efetividade 
do dispositivo constante do art. 94 da Lei nº 9.504/97, priorizando a atuação do 
Promotor Eleitoral a partir da data dos registros de candidatura;
• Projeto Voto: Questão de Cidadania – A finalidade é desenvolver entre 
os jovens e suas famílias a consciência crítica e cidadã necessária à prática e ao 
perfeito exercício da democracia;
• Doações – Elaboração de manual com orientações sobre a análise e represen-
tações nos casos de doações efetuadas nas Eleições de 2014, visando a oferecer 
apoio aos promotores eleitorais nas representações por doação acima do limite 
legal permitido.

Coordenador – PJ Raimundo de Souza Nogueira Filho;
Servidor – Samyr Cruz Góis;
Estagiário – Renan Bezerra Mourão (2014-2015).

Correio eletrônico – caopel@mpce.mp.br.
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Atribuições – O Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, 
criado pelo Provimento nº 001/95 e alterado pelo Provimento nº 70/2008, 
é órgão auxiliar do Ministério Público Estadual, instituído para acompanhar e 
executar ações voltadas à proteção dos interesses de crianças e adolescentes, 
emprestando suporte ao trabalho dos promotores de justiça.

Ações-iniciativas
• PEA – Diversas ações voltadas para implementação do PEA (Plano Específico de 
Atuação), observados três eixos eleitos (saúde, adolescente em conflito, Sistema 
de Garantia de Direitos), consistentes em: participações em eventos; criação de 
comissões e grupos de trabalho; realização de cursos, audiências públicas, con-
vênios e programas; expedição de recomendações; campanhas; articulação com 
entidades afins; e acompanhamento do trâmite de ações em juízo;
• Parcerias – Entre outras, a parceria com a Fundação Terre des Hommes Lau-
sanne no Brasil (FdH) tem empenhado esforços na divulgação do SINASE e na 
capacitação permanente de membros do Sistema de Justiça;
• Calendário – Manutenção de calendário permanente de reuniões periódicas, 
buscando uma ação articulada e intersetorial com vista ao fortalecimento do Sis-
tema de Garantia de Direitos;

Centro de Apoio 
Operacional da Infância 
e Juventude - CAOPIJ
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• Escola de Conselho – Atuação no aperfeiçoamento da atuação dos Conse-
lhos Tutelares, mediante articulação com a Universidade Estadual do Ceará, o 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará (CEDECA), 
os Presidentes de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCAs) e representantes das Secretarias Municipais da Ação Social para a as-
sinatura de Termo de Compromisso de Criação da Escola de Conselho;
• Candidatos – Realização de audiência pública, na PGJ, com candidatos a Pre-
feito de Fortaleza com o objetivo de sensibilizá-los e firmarem compromisso para, 
se eleito, pautar as políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes com 
prioridade absoluta;
• Trabalho infantil – Atuação de maneira integrada com o Ministério Público do 
Trabalho, participando das ações propostas pela Procuradoria Regional do Traba-
lho, tendo, inclusive, integrado a Caravana Cearense contra o Trabalho Infantil;

• Encontro – Realização do III Encontro da Magistratura, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará;
• Denúncias – Monitoramento das denúncias registradas no Disque Denúncia 
Nacional;
Operacionalização dos GT (Acolhimento Institucional) e do GTI (Interinstitucio-
nal) para o Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos;
Drogadição – Várias foram as participações e iniciativas;
• NAI – Reunião de trabalho com o Superintendente do Patrimônio da União no 
Estado do Ceará (SPU/CE), visando a agilizar a cessão de terreno para construção 
do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI);
• Conselhos tutelares – Manifestações e ações desenvolvidas objetivando o 
fortalecimento e estruturação dos conselhos tutelares e de direitos, a exemplo de 
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recomendação conjunta, comunicação institucional, criação do Movimento Per-
manente de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes;
• Formação permanente – Seminário Regional Nordeste ABMP/2013 – “O ECA 
REVISITADO APÓS AS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS E SOCIAIS: Desafios de 
sua implementação”; IV Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da Infância e Juventude com objetivos específicos claros: aper-
feiçoar a integração do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública 
junto aos demais setores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGD); oficina “Fortalecendo a Prática Socioeducativa”; Curso de 
Reuniões Restaurativas Familiares: Compromisso e Empoderamento de Grupos 
de Famílias, realizado pela TdH em parceria com o Instituto Latinoamericano 
de Práticas Restaurativas – ILAPR (formação de membros da equipe técnica do 
CAOPIJ); reuniões ordinárias do Grupo Nacional de Direitos Humanos – GNMP 
(13 a 15/03 – Fortaleza; 03 a 05/07 – São Paulo; 16 a 18/10 – Aracaju); oficina 
“Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes em Grandes 
Eventos”, no Ministério Público Federal – Brasília (participação da coordenadora);

Grandes eventos e proteção integral

• Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República 
– O CAOPIJ teve participação nos Comitês Locais de Proteção Integral, assumindo 
liderança na articulação do Sistema de Justiça no planejamento e execução de 
ações de proteção à criança e ao adolescente, conforme preconizado na Agenda 
de Convergência para Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te; bem como nas ações preparatórias para estruturação dos Comitês Locais de 
Proteção Integral. Além disso, o Centro de Apoio posicionou-se frente aos ata-
ques ao ECA, manifestando-se de forma crítica e clara em oposição a qualquer 
proposta de redução da maioridade penal, tendo estado presente em audiências 
públicas, debates em universidade e nas comunidades, bem como nos meios de 
comunicação local;
• Eixos – No ano de 2014, as várias iniciativas do CAOPIJ se concentraram em 
três eixos, a saber:
Conquistando a liberdade: saúde mental de crianças e adolescentes;
Implementando o SINASE: da exclusão à socioeducação;
Acolhimento institucional: minha casa meu abrigo;
• Iniciativas – Entre outras, o CAOPIJ disponibilizou aos Promotores de Justiça 
o Manual de Apoio Técnico Jurídico sobre o Atendimento Integral de Crianças e 
Adolescentes envolvidos com o uso de álcool e outras drogas; manteve atividades 
junto ao Comitê de Enfrentamento às Drogas do Ministério Público; participou 
do Encontro de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes no SUS, uma 
iniciativa conjunta entre o CNMP e o Ministério da Saúde; mobilizou promotores 
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para a elaboração e implementação do Plano Municipal Decenal de Atendimen-
to Socioeducativo, nos moldes do previsto na Lei nº 12.594/2012 (que instituiu 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE). Com o mesmo 
propósito, o CAOPIJ orientou à Secretaria do Trabalho Desenvolvimento Social 
(STDS) a criação da Comissão Intersetorial para coordenação e gestão do Siste-
ma Municipal de Atendimento Socioeducativo (efetivada); promoveu o V Encontro 
da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Público com o tema: “A 
Justiça Adaptada à Infância e à Juventude”; promoveu, em parceria com a Terre 
des Hommes, o Seminário Brasileiro de Justiça Juvenil, com o tema “Homenagem 
aos 25 anos da Convenção da ONU”; e participou da reunião dos Fóruns dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente;

Centos educacionais

• Interdição – Com o agravamento da situação do sistema socioeducativo no 
Ceará e a interdição de três centros educacionais a pedido da Defensoria Pública 
do estado, houve a melhora na situação de lotação dos centros interditados, o 
que resultou, ao mesmo tempo, agravamento quanto à lotação dos demais. O 
CAOPIJ, pois, buscou entendimento e propôs a celebração de Termo de Coope-
ração Técnica entre o Estado do Ceará, por intermédio da STDS, e a Secretaria 
Municipal de Educação (SME), visando a garantir aos internos o que determina 
a lei: carga horária letiva de 800 horas e 200 dias letivos dentro das Unidades 
do Sistema Socioeducativo, na modalidade EJA e letramento/matemática para 
adolescentes de 12 a 15 anos;
• Saúde – Em atuação conjunta com a 7a Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude, promoveu reuniões visando à atuação integrada com as Secretarias 
municipal e estadual de saúde e a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 
Social para a implantação do Plano Operativo Estadual de Atenção Integral à 
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Saúde dos Adolescentes em conflito com a lei, em consonância com a Política de 
Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de 
Internação e Internação Provisória (PNAISARI);
• Mídia – Atuou no combate à violação de direitos de crianças e adolescentes 
na mídia. Neste sentido, o Centro de Apoio promoveu, em parceria com o Fórum 
DCA e a Pastoral do Menor, a oficina “A mídia e seu olhar sobre os adolescentes 
em conflito com a lei”. Para melhor coibir tais abusos e evitar danos psicológicos 
ao adolescente e sua família, o CAOPIJ está buscando um trabalho de monitora-
mento da mídia policial; 
• SUAs – Iniciado trabalho de apoio às promotorias para a fiscalização do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAs);
• Reordenamento – Operacionalização da estratégica definida no Plano Espe-
cífico de Atuação (PEA) de acompanhamento do Plano de Acolhimento previsto 
na Resolução nº 23/2013, que determina o reordenamento do Serviço de Aco-
lhimento Institucional de crianças, adolescentes e jovens até 21 anos de idade. 
Esse processo se deu com a criação do Grupo Especial para o Reordenamento do 
Acolhimento Institucional em Fortaleza, composto por representantes dos Conse-
lhos Municipais de Assistência Social (CMAS) e Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (COMDICA) – plano aprovado; 
Convivência – Participação na elaboração do Plano Estadual de Convivência 
Familiar e Comunitária, em fase final de aprovação;

Disque 100

• Monitoramento – Via serviço “Disque 100”, 4.098 denúncias foram recebidas 
em 2014;
• Agenda Nacional – Participação em reuniões em âmbito local e nacional vol-
tadas para a temática. Trata-se da “Agenda Nacional de Convergência para a Pro-
teção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente no Contexto dos Megae-
ventos”; participação no Comitê Gestor Local da Copa; outrossim, a Coordenação 
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do CAOPIJ assumiu postura de liderança no que se refere aos Plantões Integrados 
de Proteção, capacitando servidores, organizando as escalas e orientando conse-
lheiros tutelares e demais membros do Sistema de Garantia de Direitos;
• 7 Cearás – Participação no encontro “Os 7 Cearás – síntese do processo de 
planejamento participativo”, no qual entregou material com importante diagnós-
tico do SINASE no Estado;
• PPCAAM – Divulgação do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente 
Ameaçado de Morte (PPCAAM), com foco na pactuação do fluxo de atendimento 
e na definição de protocolos para o acolhimento emergencial;
• Notificação compulsória – Atuação nas articulações para implantação das 
comissões de notificação compulsória de maus tratos nas escolas, participando e 
provocando eventos para discussão do assunto;
• Formação permanente 2 – Participação de membro do CAOPIJ ou de sua 
analista ministerial em Serviço Social e de estagiário da área, no V Encontro Na-
cional do Serviço Social no Ministério Público; participação, em vários encontros 
e seminários, do servidor Emanuel Messias Candeia, proferindo palestras; reali-
zação de oficina “Prática do Primeiro Atendimento e Ato infracional”, voltada para 
os promotores de justiça; participação em evento latinoamericano que tratou dos 
direitos de adolescentes em conflito com a lei, o Seminário Regional “Ninez sin 
rejas”, em Lima (Peru). Ademais, a Coordenadora do CAOPIJ foi palestrante do “I 
Fórum Cearense Cidadania começa na Infância”, promovido pela Sociedade Cea-
rense de Pediatria, abordando o tema “Os órfãos do crack nascidos entre pedras”;
Programa – Participação semanal no programa “Prioridade Absoluta”, veiculado 
pela Rádio Dom Bosco;
• BBC-CNN – Concessão de várias entrevistas, incluindo à equipe da BBC de 
Londres e à CNN Internacional, abordando o tema “exploração sexual de crianças 
e adolescentes em contexto de grandes eventos”;
• Atuação em Rede – O CAOPIJ manteve a postura de atuação em rede e 
parceria com diversas instituições, entre elas: Rede Cearense de Justiça Juvenil 
Restaurativa e Cultura de Paz, Rede da Primeira Infância, Centro de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA, ABMP, UNICEF, Terre des Hom-
mes, Instituto Camargo Correia etc.;
• Quem cala consente – Representação nos seminários ocorridos em escolas 
públicas referentes à Campanha “Quem Cala Consente”, da Comissão da Infância 
e da Juventude da Assembleia Legislativa do Ceará;
• ALEC-CMF – Representação, pelos PsJ Luciano Tonet e Ana Cláudia de Morais, 
nas audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de Fortaleza e Assem-
bleia Legislativa do Ceará referentes à Primeira Infância;
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Promotorias especializadas

• Ampliação – Ampliaçã do rol de atribuições das promotorias de justiça espe-
cializadas;
• Equipe-Inspeção – A partir de julho de 2014, passaram a compor a equipe 
técnica do CAOPIJ a pedagoga Ana Cláudia Araújo Viana e a psicóloga Margarida 
Maria Silveira Giffoni, cedidas mediante solicitação do Procurador-Geral de Justi-
ça, que, ao lado de estagiários, realizaram 29 (vinte e nove) visitas aos Centros 
Educacionais, 7 (sete) aos Conselhos Tutelares e 6 (seis) aos Centros de Refe-
rências em Assistência Social (CREAS), bem como 96 (noventa e seis) visitas de 
inspeção a outras entidades;
• Planos municipais – No decorrer de 2015, o CAOPIJ tem envidado esforços 
visando a implementar os Planos Municipais Socioeducativos em todas as cidades 
cearenses;
• Eleições unificadas – Apoio integral à fiscalização dos promotores de justiça 
em relação ao Processo Eleitoral Unificado do Conselho Tutelar;
• VI Encontro – Realização do VI Encontro da Magistratura, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública da Infância e Juventude – evento de 
âmbito nacional realizado em Fortaleza-CE;

Protocolo de cooperação

Cooperação – Pelo CAOPIJ, restou firmado Protocolo de Cooperação Interins-
titucional com o TJCE e a Fundação Terre des Hommes, objetivando a difusão e 
implementação da justiça restaurativa para a infância e juventude no 
estado do Ceará;

Coordenadora do CAOPIJ – PJ Antonia Lima Sousa;
PsJ da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza – Dairton Costa de 
Oliveira; Glaucia de Deus Ribeiro; Luciano Tonet; Maria de Fátima Pereira Valente; 
Sergio Maia Louchard; Sofia Farias Lima De Melo.
Correio eletrônico – caopij@mpce.mp.br.
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Atribuições – O Núcleo de Atuação Especial de Controle, Fiscalização e 
Acompanhamento de Políticas do Trânsito (NAETRAN) foi criado em 2008 pelo 
Provimento nº 54-PGJ/CE, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas de 
trânsito, atentando para a observância ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 
legislação correlata, devendo adotar as medidas cabíveis quando da identificação 
de irregularidades ou inadequações.

Iniciativas

• Instrumentos – Visando a atingir sua finalidade, o NAETRAN, por seus órgãos 
de execução, instaura procedimentos por provocação (reclamações presenciais, 
denúncias encaminhadas à Ouvidoria-Geral do Ministério Público, matérias jorna-
lísticas etc.) ou de ofício, expedindo recomendações, formalizando TACs e, caso 
necessário, ajuizando as ações correspondentes, bem como realizando audiên-
cias e reuniões com órgãos municipais e estaduais para providências voltadas à 
melhoria do trânsito;

Núcleo de Atuação Especial 
de Controle, Fiscalização e 

Acompanhamento de Políticas 
do Trânsito - NAETRAN
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• Obras – Acompanhamento de obras mitigadoras de impacto no trânsito (cons-
trução de túneis, instalação de passarelas, recuperação de passeios, sinalização, 
estacionamento adequado etc.);
• Operações – Operações conjuntas envolvendo AMC, DETRAN e Polícia Rodovi-
ária Estadual, visando à melhoria da fluidez do trânsito de veículos e de pedestre, 
bem como ao resgate da ordem urbana e da cidadania;
• Art. 93 – Fiscalização relativa à emissão de alvarás de construção/reforma, 
licenças e habite-se, observando o disposto no art. 93 do Código de Trânsito 
Brasileiro;
• ACP – Ajuizamento de Ações Civis Públicas para a responsabilização da Admi-
nistração em face de privatização de via pública; desobstrução de via pública; 
nulidade do contrato nº 13/2014, referente à contratação de empresa para au-
xiliar a AMC; adequação dos binários das avenidas Santos Dumont e Dom Luís; 
construção de passarelas definitivas etc.;
• Outras – Ante a complexidade do desafio que representa o trânsito nas mé-
dias e grandes cidades, prossegue o NAETRAN atento a questões relativas à 
manutenção de vias; estacionamento em local proibido; ausência de sinalização; 
ocupação e construção irregular de calçadas; ausência de fiscalização de trânsito; 
privatização de vias públicas; inobservância das normas por parte de grandes 
empreendimentos, polos geradores de tráfego; implantação de binários; implan-
tação de ciclofaixas e faixas exclusivas; transporte público; mudanças no sentido 
do tráfego (desvios, interdições etc.); atuação dos órgãos de trânsito (municipal 
e estadual); fiscalização quanto à aplicação das verbas oriundas das multas de 
trânsito; fortalecimento de campanhas educativas; além de outros assuntos per-
tinentes, tudo com o objetivo de contribuir para a melhoria da fluidez do trânsito 
de veículos e de pedestre e resgatar a ordem urbana e a cidadania.

Coordenador – PJ Antônio Gilvan de Abreu Melo.

PsJ - José Aurélio da Silva, Francisco Romério Pinheiro Landim, Edilson Santana 
Gonçalves, José Cleverlânio Pereira da Silva e Thelma Regina Braga Damasceno.

Correio eletrônico - naetran@mpce.mp.br.
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Atribuições – O NATEC foi instituído pelo Provimento nº 68/2008, consi-
derando que a atuação do Ministério Público exige assessoramento técnico para 
subsidiar a tutela judicial e extrajudicial que lhe incumbe, bem como consideran-
do a importância da informação técnica e do conhecimento multidisciplinar no 
assessoramento dos órgãos do Ministério Público.

ATIVIDADES

Meio Ambiente

• Edificações – Vistoria de regularidade de edificação: ações desenvolvidas na 
capital, subsidiando, especialmente, as 1ª e 2ª Promotorias de Justiça do Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza e o CAOMACE, emitindo pareceres 
técnicos de análise de regularidade face à Lei de Uso e Ocupação do Solo, ao 
Código de Obras e Postura do Município de Fortaleza, à Lei de Parcelamento do 
Solo de Fortaleza e à legislação ambiental estadual e federal;
• Projetos-estudos-consultorias – Elaboração de projetos, estudos e consul-
torias nas áreas de arquitetura; marcenaria; equipamentos; viabilidade de edifi-
cações (inclusive a órgãos externos); e outras demandas diversas.

Núcleo de Apoio 
Técnico - NATEC
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• 2012

Processos recebidos - 243
Processos atendidos - 251

• 2013

Processos recebidos - 326
Processos atendidos - 268

• 2014

Processos recebidos - 183
Processos atendidos - 106

• 2015 (até setembro)

Processos recebidos - 36
Processos atendidos - 68

Contabilidade

• Informações – No âmbito das suas atribuições, a célula contábil do NATEC 
buscou desenvolver atividades de evidenciação, mensuração e assessoramento 
face aos aspectos quantitativos e qualitativos das informações contábeis cons-
tantes em processos oriundos, no âmbito geral, das promotorias de justiça, das 
atividades administrativas internas da PGJ, do DECON, das Promotorias de Defesa 
do Patrimônio Público e da Promotoria das Fundações Públicas;
• Apoio – Face à elaboração e à execução de atividades correlacionadas à área 
contábil e Financeira, são exercidas e priorizadas as seguintes atividades: análise 
contábil de processos de competência deste núcleo; levantamento de quesitos 
por solicitação de perícia contábil; assessoramento contábil em denúncias e in-
quéritos civis; emissão de relatórios contábeis; produção de cálculos diversos 
nos processos cujas naturezas assim os exigirem; apoio à Comissão de Licitação 
da PGJ; apoio à Secretaria de Recursos Humanos da PGJ; apoio ao FDID (su-
porte técnico-contábil de análise dos projetos); apoio ao Núcleo Gestor de Está-
gio (NUGE); apoio às promotorias de defesa do patrimônio público, em caráter 
preferencial; levantamento de dados e pesquisas técnicas; apoio à Promotoria 
das Fundações, em caráter permanente, acerca dos procedimentos referentes às 
prestações de contas de entidades do terceiro setor; outras atividades gerais de 
natureza contábil.
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• 2012

Processos recebidos - 259
Processos atendidos - 111

• 2013

Processos recebidos - 199
Processos atendidos - 112

• 2014

Processos recebidos - 121
Processos atendidos - 109

• 2015 (até setembro)

Processos recebidos - 44
Processos atendidos - 53

Engenharia

• Ações – Manutenção, conservação e reforma de prédios do Ministério Público; 
elaboração de orçamentos, plantas e especificações para execução de pequenas 
reformas no âmbito do Ministério Público; contratação de empresas para elabora-
ção de projetos de engenharia; análise e acompanhamento dos serviços de enge-
nharia prestados ao Ministério Público; laudos de constatação quanto à existência 
de problemas de engenharia e possíveis soluções aos conflitos de vizinhança, 
entre outros problemas envolvendo direitos difusos e coletivos; emissão de rela-
tórios de engenharia em processos oriundos de promotorias diversas; apoio às 
licitações da PGJ; apoio às promotorias dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
e às Promotorias Cíveis; avaliações, laudos, diagnósticos, auditorias, perícias e 
consultorias em engenharia para solução de conflitos.

• 2012

Processos recebidos - 175
Processos atendidos - 104
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• 2013

Processos recebidos - 88
Processos atendidos - 34

• 2014

Processos recebidos - 121
Processos atendidos - 64

• 2015 (até setembro)

Processos recebidos - 52
Processos atendidos - 16

Meio Ambiente

• Ações – Atendendo à demanda oriunda das promotorias do interior do estado, 
o NATEC, por solicitação do CAOMACE (Centro de Apoio Operacional de Proteção 
à Ecologia, Meio Ambiente, Paisagismo, Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural), 
também realizou inspeções a matadouros públicos, lixões, aterros sanitários, es-
tações de tratamento de esgoto e estações de tratamento de água. Estas inspe-
ções geram relatórios técnicos para cada vistoria realizada.

• 2012

Municípios atendidos - 49
Processos atendidos na Capital - 71

• 2013

Municípios atendidos - 35
Processos atendidos na Capital - 90

• 2014

Municípios atendidos - 33
Processos atendidos na Capital - 79

• 2015 (até setembro)
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Municípios atendidos - 24
Processos atendidos na Capital - 32

Psicossocial

• Ações – Realização de visitas institucionais a escolas municipais, abrigos de 
idosos e centros educacionais para crianças e adolescentes e outras organizações 
estatais, visando a verificar se os atendimentos prestados atendem aos padrões 
estabelecidos em lei; visitas domiciliares em residências com o objetivo de avaliar 
reclamações e denúncias para fins de investigação e medidas a serem adotadas 
pelos promotores de justiça; estudos técnicos sobre áreas de risco de ocupações 
fundiárias.

• 2012

Processos recebidos - 987
Processos atendidos - 850

• 2013

Processos recebidos - 906
Processos atendidos - 1119

• 2014

Processos recebidos - 858
Processos atendidos - 922

• 2015 (até setembro)

Processos recebidos - 594
Processos atendidos - 404

Obras realizadas/em andamento

• 2012

Reforma da coberta das passarelas da PGJ
Reforma da PJ de Coreaú
Reforma da Secretaria de Recursos Humanos da PGJ
Reforma da RO de Jaguaruana
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Reforma do Núcleo de Mediação da Pacatuba
Reforma das PJ Criminais no Fórum Clóvis Beviláqua
Reforma das PJ de Família no Fórum Clóvis Beviláqua
Reforma da PJ Militar no Fórum Clóvis Beviláqua
Reforma da RO de Quixeré
Reforma da PJ de Santa Quitéria

• 2013

Reforma do DECON Fortaleza
Reforma do DECON Maracanaú
Reforma do GAECO na PGJ
Reforma do NATEC na PGJ
Reforma da Ouvidoria na PGJ
Reforma das PJ de Família no Fórum Clóvis Beviláqua
Reforma da STI na PGJ

• 2014

Reforma da PJ de Boa Viagem
Reforma da PJ de Chaval
Reforma do DECON de Fortaleza
Reforma da PJ da Infância e Juventude
Reforma da PJ de Meruoca
Reforma do Núcleo de Mediação da Parangaba
Reforma das PJ Cíveis
Reforma da PJ de Saúde Pública
Reforma da Secretaria-Geral da PGJ

• 2015

Reforma da PJ de Acopiara
Reforma da PJ de Aracati
Reforma da RO de Itapiúna
Reforma da PJ de São Luis do Curu
Reforma da PJ de São Gonçalo do Amarante
Reforma da Portaria da PGJ
Reforma de novos gabinetes de Proc. de Justiça na PGJ

• Outros – Lançamento de contratação dos serviços de topografia e sondagem 
para terrenos do MPE no estado do Ceará; estudos para as construções de novas 
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sedes das PsJ de Caucaia, Quixadá, Iguatu e Sobral; acompanhamento das obras 
da futura sede no Cambeba; estudos para lançamento do concurso de arquitetura 
para ampliação da estrutura do MPCE no Centro Administrativo do Cambeba.

• Cargos criados: novas especialidades – Por intermédio da Lei nº 15.536, 
de 7 de março de 2014, foram criados, entre outros, 22 cargos de servidores com 
especialidades de apoio técnico pericial: 1 (um) cargo de bacharel em Agronomia; 
1 (um) cargo de bacharel em Arquitetura e Urbanismo; 1 (um) cargo de bacharel 
em Ciências Biológicas; 6 (seis) cargos de bacharel em Ciências Contábeis; 1 
(um) cargo de bacharel em Engenharia Ambiental; 4 (quatro) cargos de bacharel 
em Engenharia Civil; 1 (um) cargo de bacharel em Engenharia Elétrica; 1 (um) 
cargo de bacharel em Engenharia Mecânica; 1 (um) cargo de bacharel em Geo-
logia; 2 (dois) cargos de bacharel em Psicologia; 2 (dois) cargos de bacharel em 
Serviço Social; 1 (um) cargo de bacharel em Ciências Atuariais.

Coordenador
PJ Saulo Moreira Neto (29/12/2008 a 17/09/2012);
PJ Edilson Wellington da Silva Batista (17/09/2012 a 07/01/2014);
PJ Amisterdan de Lima Ximenes (a partir de 07/01/2014).

Servidores
Arquitetura – Edwin Mendes Rolim e Fabiano Santiago Mendes;
Contabilidade – Cleiton Matos de Morais; Daniela Silva Araújo; Carlos Chagas 
Chaves de Oliveira; Erica Gomes Feitosa Paiva; Joao Roberto Vieira de Melo; Mo-
nalisa Viana Marques; Tarcisio Farias de Melo;
Engenharia – Luciana de Oliveira Mendes;
Meio Ambiente – Maria Aurelice Matos Borges; Maria Ivanilde de Sena Lima; 
Rafaela Sousa Oliveira;
Psicossocial – Patricia Paz Bezerra; Tatiane Farias de Melo Morais; Ana Margareth 
Araújo Viana.

Correio eletrônico – nat@mpce.mp.br.
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A bandeira - uma breve homenagem - A Lei n° 11340/2006 surgiu com 
o viso de prevenir e reprimir a violência praticada contra a mulher. A história 
de vida da biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, víti-
ma e bandeira de luta personificada, foi a inspiradora responsável pela edição 
dessa Lei. O seu calvário, por ela enfrentado com altivez e determinação, sem 
olvidar a dor, chegou, em forma de denúncia, incensado por organizações inter-
nacionais, à OEA (Organização dos Estados Americanos). Hoje, Maria, em sua 
ágil mobilidade cívica, lidera movimentos de defesa dos direitos das mulheres, 
requisitada aqui e alhures.

Criação - O Provimento n° 40/2010-PGJ/CE criou, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Ceará, os Núcleos de Gênero Pró-Mulher, vinculados ao 
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Atribuições - Dentre outras, são atribuições do Núcleo capacitar promotores 
de justiça e servidores do quadro do MPCE; proceder ao levantamento das redes 
de proteção da mulher; propor e desenvolver ações, programas e atividades, em 
parceria com organizações da sociedade civil e do Estado; colaborar com órgãos 
e entidades públicas e privadas; fornecer apoio técnico especializado aos mem-
bros do MPCE; expedir recomendações; fiscalizar estabelecimentos congêneres; 
propor à PGJ/CE a celebração de convênios e acordos de cooperação técnico-
-científica, de interesse de sua área de atuação.

Núcleo de Gênero 
Pró-Mulher - NUPROM
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Ações-iniciativas
• Fiscalização - Periodicamente são realizadas inspeções às entidades de aten-
dimento à mulher em situação de violência, como, p. ex. na Casa do Caminho, 
Centro de Referência Francisca Clotilde e Delegacia de Defesa da Mulher (DDM);
• Reuniões da Rede - Em 2011, sob a coordenação do Núcleo de Gênero Pró-
-Mulher de Fortaleza, foram iniciadas as reuniões da Rede de Enfrentamento à 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado do Ceará. O objetivo 
desses encontros é gerar um canal contínuo entre as várias instituições com-
prometidas na implementação de ações urgentes em prol da paz no ambiente 
doméstico e familiar e o fim da violência perpetrada contra a mulher;
• Capacitações - Em parceria com a ESMP, capacitações foram realizadas para 
servidores, mulheres, policiais civis e militares, curso de mediação de conflitos e 
outros;
• Comissão Permanente de Violência (CNPG-GNDH) - O Núcleo de Gênero 
Pró-Mulher de Fortaleza representa o MPCE nos trabalhos da Comissão Perma-
nente de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CO-
PEVID), do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), do Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). 
A Comissão tem o objetivo uniformizar o posicionamento jurídico do Ministério 
Público no tocante à temática da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
através de enunciados, efetivar ações no tocante ao enfrentamento da violência 
contra a mulher, bem como disseminar valores de respeito aos direitos humanos 
das mulheres;
• Recomendações - Os PsJ integrantes do Núcleo de Gênero Pró-Mulher de 
Fortaleza expediram recomendações direcionadas aos profissionais da Educação 
visando a adoção de providências diversas quando da identificação de possíveis 
casos de violência doméstica e familiar, bem como à Delegacia de Defesa da Mu-
lher e à Polícia Militar, com relação a procedimentos no atendimento às mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar;
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• Campanhas - Em parceria, campanhas são lançadas pelo NUPROM, a exemplo 
do Outubro Rosa; Semana de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher; MP en-
frenta violência contra a mulher em Messejana; Sou Mulher, Não Aceito Violência;
• Outras - Realização dos ciclos de debates, orientação contra violência domés-
tica em Sobral, participações em reunião da COPEVID que discutiu a CPMI da 
violência doméstica, em evento sobre violência doméstica em Salvador, seminá-
rios, reuniões;
• Página - O NUPROM/MP-CE inaugurou página Intranet;
• Entrevistas-artigos - Produção, pelo Promotor de Justiça Anailton Mendes de 
Sá Diniz, dos artigos “Medidas Protetivas de urgência-reflexos procedimentais” e 
“Lei Maria da Penha: Uma Concretização de Direitos”. Participações do NUPROM 
em debates e entrevistas.

PRINCIPAIS DADOS ESTATÍSTICOS

• Denúncias - A partir de 2011, a coordenação do Núcleo de Gênero Pró-Mulher 
do Ministério Público do Ceará passou a encaminhar os relatórios de denúncias 
das mulheres vítimas de violência doméstica, ocorridas no Estado, advindas da 
Ouvidoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM-PR), aos respectivos Núcleos Regionais do Estado, a fim de serem adotadas 
as providências cabíveis quanto ao ato da reclamação. Ressalte-se que os Núcle-
os monitoram as providências tomadas pelos órgãos competentes garantindo a 
eficácia das ações voltadas para a resolução das reclamações.

.
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• Denúncias ofertadas - Desde a sua criação, em 25 de julho de 2008, a Pro-
motoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
da Comarca de Fortaleza, já emitiu mais de quarenta mil manifestações, tais 
como: alegações finais, denúncias, contrarrazões de apelação, concessão de no-
vas medidas protetivas de urgência, requisição de inquéritos policiais, declínio de 
atribuições, requerimentos para decretação de prisão preventiva e relaxamento 
de prisão, pareceres em liberdade provisória, dentre outros.

 
                 

Fonte: Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

* Dados de 2014 disponíveis do período de janeiro a maio.
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• Atendimentos - Ressalte-se que, a partir do segundo semestre de 2010, os 
atendimentos encaminhados pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher da Comarca de Fortaleza à Promotoria de Justiça, passaram a ser 
filtrados, visto que a demanda, em muitos casos, não condizia com a atuação 
específica do Órgão. Por isso, com o objetivo de otimizar o atendimento, foram 
adotados procedimentos junto ao Juizado da Mulher quanto aos encaminhamen-
tos realizados.

Fonte: Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

* Dados de 2014 disponíveis do período de janeiro a maio.

• Prisão - Para resguardar a integridade física e a vida da vítima, bem como para 
garantir a execução das medidas protetivas de urgência, existem casos que se faz 
necessária à decretação da prisão preventiva do suposto agressor. No acumulado 
de 2012, foram requeridas 53 decretações de prisão preventiva pelo Ministério 
Público/CE, número 165% e 140,9% superior ao registrado em 2010 e 2011, res-
pectivamente. Já para o ano de 2013, em que foram requeridas 17 decretações 
de prisão preventiva, verificou-se redução da ordem de 67,9% deste número na 
comparação com 2012. Em 2014, de janeiro a maio, foram requeridas 07 decre-
tações de prisão preventiva.

Fonte: Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

* Dados de 2014 disponíveis do período de janeiro a maio.
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• Cadastro de Agressão de Violência Doméstica (CAVD) - Em atendimen-
to ao que prescreve o art. 26 da Lei 11340/06, em maio de 2012 foi dado início 
ao cadastro dos casos de agressão de violência doméstica e familiar contra a 
mulher pela Promotoria de Justiça de Combate a Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher da comarca de Fortaleza. O sistema para o cadastro dos casos 
foi criado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério Público/
CE, solicitando dados específicos da vítima, do agressor e do crime. Já foram 
cadastrados 1.605 casos.
O fator exacerbador no CAVD é tratado como a possível causa que potencializou 
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, a produção desses relató-
rios servirá como instrumento para a formulação de ações voltadas a produzir po-
líticas públicas ao enfrentamento à violência contra a mulher no Estado do Ceará.

Coordenadora 
PcJ Maria Magnólia Barbosa da Silva (16/02/2012 a 15/04/2014)
PcJ Antônia Elsuérdia Silva de Andrade (a partir de 17/07/2014)

PsJ de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Fortaleza 
PJ Anaílton Mendes de Sá Diniz
PJ Liduina Maria de Sousa Martins
PJ Roberta Coelho Maia Alves.

Sobral 
PJ Wander de Almeida Timbó
PJ Maria Ivone Araújo Dias Cristino
PJ Valeska Catunda Bastos

Juazeiro do Norte  
PJ Leonardo Marinho Carvalho Chaves

Equipe técnica 
TM Thiago Patrício de Sousa
TM Rita Feitosa
TM Clene Moura Carvalho

Correio eletrônico - nucleospromulher.coordenacao@mpce.mp.br

Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180
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Atribuições – Entre outras, organizar e superintender os serviços au-
xiliares das Promotorias de Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando os 
trabalhos executados, na forma prevista no Regimento Interno; proceder à dis-
tribuição dos autos, fiscalizando-a, para cada promotor de justiça integrante da 
Secretaria Executiva; zelar pelo bom funcionamento das promotorias e o perfeito 
entrosamento entre os seus membros, respeitada a autonomia e independência 
funcionais, encaminhando aos órgãos de administração superior as sugestões 
para o aprimoramento dos seus serviços; remeter ao Procurador-Geral de Justiça, 
até o dia 10 (dez) de abril de cada ano, sugestões das promotorias de justiça para 
a elaboração do Plano Anual de Atuação do Ministério Público para o exercício 
seguinte.

 
Atividades-iniciativas

• Nova sede – Inauguração da sede do Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa 
com Deficiência (Rua Assunção, 1360, José Bonifácio) – NDIPD;
• Instituída a Secretaria – Instituída a Secretaria Executiva do Núcleo de Defe-
sa do Idoso e da Pessoa com Deficiência (SEPID), mediante edição do Provimento 
nº 100/2014-PGJ/CE;
• Reorganização – Editada a Resolução nº 018/2014-CPJ-OE, que reorganizou 
as atribuições das promotorias vinculadas ao NDIPD, da seguinte forma: da 17ª 

Secretaria Executiva do Núcleo 
de Defesa do Idoso e da Pessoa 

com Deficiência - SEPID
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à 19ª PJ cabe a defesa dos direitos e garantias da pessoa idosa, no âmbito da 
tutela coletiva; da 18ª à 20ª PJ, a defesa dos direitos e garantias da pessoa com 
deficiência e acessibilidade, também no âmbito da tutela coletiva; por fim, à 21ª, 
à 22ª e à 37ª PsJ compete a defesa da pessoa idosa ou com deficiência, no âm-
bito da tutela individual;
• Cooperação – Termo de Cooperação Técnica subscrito pela PGJ-CE com a 
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SE-
TRA), objetivando maior agilidade no acompanhamento das denúncias do DDH-
-DISQUE 100;
• Fiscalização – Constante fiscalização das Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI), o que já resultou na interdição da Casa de Idosos Caminhos 
de Emaús, por ausência de condições mínimas de salubridade;
• Redistribuição – Redistribuição de processos referentes à acessibilidade em 
diversos prédios e espaços públicos e privados de uso coletivo em Fortaleza, 
como bancos, hospitais, estádios, aeroporto e vagas de estacionamento;
• Recomendações – Expedição de recomendações, realização de audiências 
públicas e assinatura de termos de ajustamento de conduta que buscam resolver 
administrativamente as demandas trazidas às promotorias;
• ACP – ações civis públicas para proteção dos direitos e interesses difusos ou 
coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso ou da pes-
soa com deficiência: reserva de vagas para deficientes no concurso da Guarda 
Municipal de Fortaleza; interdição de abrigo de idosos; adequação das etapas dos 
concursos da Polícia Civil para deficientes físicos; garantia do deslocamento diário 
gratuito por meio de transporte coletivo aos deficientes auditivos;
• Interdições – 62 ações de interdição de idosos institucionalizados na unidade 
de abrigo de idosos ligada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do 
Estado do Ceará, para garantir a devida assistência em seus direitos;
• Copa – Participação dos PsJ do Núcleo no trabalho desenvolvido pelo Ministério 
Público durante a Copa do Mundo de 2014, notadamente na fiscalização da aces-
sibilidade e mobilidade dos equipamentos e serviços;
• Ciclo de Estudos – Participação na realização do “I Ciclo de Estudos: Envelhe-
cimento, Demência e Lei”, na Escola Superior do Ministério Público, e do evento 
“Sistema de Justiça e Políticas Públicas para o Idoso”, ambos em outubro de 2014;
• Página – Em fase de implantação uma página na internet que, além de con-
tar com informações estáticas das promotorias e da Secretaria Executiva, como 
ações civis públicas, relatórios, estatísticas e atas de reuniões, também deverá 
apresentar atualização constante de material relacionado à temática da pessoa 
idosa e da pessoa com deficiência;
• Complexo – Prosseguem tratativas com o município de Fortaleza para constru-
ção do Complexo de Atendimento Jurídico e Social aos Idosos, consistente na atu-
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ação integrada do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais parceiros;
• 18ª e 20ª PsJ – Em conjunto ou individualmente, estas promotorias adotaram 
iniciativas consistentes em ajuizamento de ação civil pública para reservar provas 
adaptadas para PCD no concurso para delegado e agente da PC; ACP para garan-
tir a gratuidade de PCD surda no transporte coletivo urbano de Fortaleza; proce-
dimento para praia acessível; inspeção do Abrigo ADOC (pessoa com deficiência 
mental), tendo sido iniciada fase para classificar cada pessoa institucionalizada 
(adultos); fiscalização das vagas reservadas e regularidade em estacionamentos 
de acesso público de Fortaleza; fiscalização da acessibilidade de agências bancá-
rias, hospitais, centros comerciais etc. em Fortaleza; fiscalização de acessibilidade 
de vias públicas em Fortaleza; planejamento para 2016, em virtude da vigência 
da Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (neste sentido, foram instados 
vários entes públicos e privados); visitas institucionais a entidades voltadas para a 
inclusão, desenvolvimento e defesa dos diretos das PCDs, tais como o ICES – Ins-
tituto Cearense de Educação de Surdos, a Secretaria de Acessibilidade da UFC, a 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência de Fortaleza – COPEDEF, Centro-Dia da 
PCD (1º de Fortaleza) e Abrigo ADOC; participação em mesas e eventos voltados 
à PCD, tais como Câmara Municipal de Fortaleza, OAB etc.;
• 18ª PJ e NUDETOR – Etapa final para a acessibilidade do estádio Castelão;
• 19ª e 20ª PsJ – Fiscalização, inspeção e visitas a todas as ILPIs de Fortaleza; 
ação para extinção da ILPI Caminhos de Emaús, com remanejamento de todos 
os institucionalizados; fiscalização de vagas reservadas para a pessoa idosa em 
centros comerciais de Fortaleza; garantia do acesso gratuito e amplo para a pes-
soa idosa nos transportes urbanos de Fortaleza, não havendo mais exigência de 
apresentação de credencial expedida por entidade; ACP para regularização e/ou 
extinção do Abrigo Estadual de Idosos do Ceará.

Secretário Executivo 
PJ Hugo Frota Magalhães Porto Neto;
PsJ do Núcleo 
Hugo Frota Magalhães Porto Neto, Alexandre de Oliveira Alcântara, Magda Kate 
e Silva Ferreira Lima, Paulo Roberto Barreto de Almeida, Rita de Cássia Menezes, 
Edna Lopes Costa da Matta e Enéas Romero de Vasconcelos.

Correio eletrônico – sepid@mpce.mp.br.
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Atribuições – Criado pelo Provimento n° 14/2004, o Núcleo de Recursos 
Criminais do Ministério Público do Estado do Ceará (NUCRIM) integra a estrutura 
administrativa do gabinete do Procurador-Geral de Justiça e tem por objetivo 
buscar, em articulação com as procuradorias e promotorias de justiça, a unifor-
mização de teses jurídicas que se amoldem às diretrizes do Ministério Público; 
tomar ciência das decisões em segundo grau; interpor recursos das decisões em 
segundo grau, inclusive para os Tribunais Superiores; contra-arrazoar recursos 
extraordinários e especiais; e contraminutar agravos das decisões que negaram 
admissibilidade àqueles recursos.

Estrutura – Instalado no edifício da PGJ, o NUCRIM passou a ocupar, tam-
bém, a partir de 2015, uma sala cedida no TJCE, contando com o apoio de quatro 
servidores e dois estagiários, ocorrendo a modernização dos seus equipamentos 
de informática. Daqueles, dois servidores foram remanejados para a sala locali-
zada no TJCE.

Processos-evolução

• Consulta – Disponibilização para consulta, via internet e intranet, dos proces-
sos em trâmite no NUCRIM;

Núcleo de Recursos 
Criminais - NUCRIM
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• Remessa – Os processos passaram a ser encaminhados pelo TJCE para a sede 
da PGJ;
• Regimento Interno – Em 09/07/2014, o Órgão Especial do Colégio de Procu-
radores de Justiça do Estado do Ceará aprovou o Regimento Interno do NUCRIM;
• Página – Atualização da página do NUCRIM (http://www.mpce.mp.br/nespe-
ciais/nucrim/nucrim.asp);
• Distribuição – Distribuição de processos aleatória e proporcional entre todos 
os servidores e estagiários;
• Arquivo – Encaminhamento de todos os pareceres/documentos anteriores a 
2014 para o arquivo;
• Recurso – Remessa, pelo PGJ, de expedientes endereçados ao Presidente 
do TJCE e aos desembargadores com ofícios na câmaras criminais informando 
acerca da desnecessidade de encaminhamento de recurso ordinário em habeas 
corpus para o Ministério Público Estadual, eis que a manifestação é elaborada 
pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ);
• Uniformização – Realizada reunião com promotores de justiça criminais da co-
marca de Fortaleza para tratar sobre uniformização de entendimentos no MPCE;
• Arquimedes – Tramitação de processos, via sistema “Arquimedes”, para os 
procuradores de justiça, visando à manifestação sobre o interesse de recorrer;
• Celeridade – Emissão de pareceres que dispensam o prazo recursal com rela-
ção aos acórdãos em que o MP não tem interesse de interpor recurso;
• Tribunais superiores – Participação em reuniões do Grupo de Acompanha-
mento de Processos perante os Tribunais Superiores, vinculado ao CNPG;

Coordenador 
PcJ Eliani Alves Nobre (2012/2013);
PcJ Eulério Soares Cavalcante Júnior (2014);
PcJ José Valdo Silva (2015).
Vice-Coordenador – PcJ Eulério Soares Cavalcante Júnior.

Endereço eletrônico – nucrim@mpce.mp.br.
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Atribuições – São aquelas elencadas no art. 2º do Provimento nº 126/2013-
PGJ/CE, que, entre várias outras, consistem em sistematizar as atividades do 
Ministério Público relativas à fiscalização dos eventos esportivos de futebol na ca-
pital; defesa do torcedor, na forma da Lei Federal nº 10.671/2003; participar, em 
conjunto com o poder público e entidades de futebol, do processo de organização 
e execução das competições e espetáculos oficiais de futebol; fiscalizar a imple-
mentação das políticas públicas relativas aos eventos de futebol, diligenciando, 
perante os órgãos responsáveis, por medidas de combate à violência nos estádios 
da capital e de satisfação dos direitos do cidadão atinentes a acesso, consumo, 
salubridade, higiene, integridade física e patrimonial, entre outros que lhe são 
reconhecidos pelo Estatuto do Torcedor etc.

Atividades-iniciativas

• TAC – Em conjunto com outras instituições, firmou-se Termo de Ajustamento 
de Conduta com representantes das torcidas organizadas, objetivando o cadastro 
oficial de integrantes e o cumprimento dos objetivos institucionais de evitar vio-
lência, tumultos e brigas;

Núcleo do Desporto 
e Defesa do Torcedor 

NUDTOR
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• Medida educativa – Recomendação expedida à Federação Cearense de Fu-
tebol (FCF) para aplicação da medida educativa de suspensão preventiva de in-
gresso aos integrantes, associados e simpatizantes das torcidas organizadas TUF 
e JGT que portassem objetos identificadores das mesmas;
• Juizado do Torcedor – Após várias solicitações do Núcleo e reuniões realiza-
das, o Tribunal de Justiça do Ceará implantou o Juizado do Torcedor, mediante 
Provimento da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua;
• Câmara Temática – Participação na Câmara Temática de Segurança Pública 
para a Copa 2014, criada pela Lei nº 14.869/2011;
• Venda de ingressos – Propositura de ação judicial, em parceria com o DECON 
e Promotorias de Justiça Cíveis, visando ao combate da venda de ingressos de 
futebol com valores diferenciados;
• Meia – Propositura de ação judicial, em parceria com o DECON e Promotorias 
de Justiça Cíveis, com o objetivo de regulamentar a limitação quantitativa de 
meia-entrada estudantil em jogos de futebol da capital;
• Recomendações – Foram remetidos 258 expedientes no ano de 2012; entre 
eles, 47 recomendações foram expedidas à Federação Cearense de Futebol, ver-
sando sobre laudos técnicos dos estádios de futebol;
• Matérias – Analisadas cerca de 322 matérias de interesse veiculadas pelos 
diversos meios de comunicação;
• Laudos – Analisados 71 laudos técnicos dos estádios de futebol. Em seguida, 
expedidas as respectivas manifestações e recomendações à FCF;
• Ação Civil Pública – Em manifestação conjunta com a 9ª Promotoria de Justi-
ça Cível, DECON/CE e o CAOFURP, ingressou-se com Ação Civil Pública requeren-
do a dissolução das torcidas organizadas CEARAMOR, JOVEM GARRA TRICOLOR 
e TORCIDA UNIFORMIZADA DO FORTALEZA, em face do desvirtuamento de suas 
finalidades;
• Copa das Confederações – Acompanhamento, juntamente a representantes 
de outros Ministérios Públicos, Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e 
Poder Judiciário, de todos os trâmites para a realização da Copa das Confedera-
ções FIFA 2013;
• Copa do Mundo – Em agosto de 2013, em conjunto com o DECON-CE, ingres-
sou com Ação Civil Pública contra o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 
Fifa 2014 (COL) e contra a Match Serviços de Eventos Ltda., empresa responsável 
pela comercialização de ingressos do evento;
• Números de 2013 – Expedidos 192 Ofícios, entre eles 36 recomendações; 
analisadas cerca de 230 matérias publicadas pelos diversos meios de comuni-
cação e 69 laudos técnicos dos estádios de futebol cearenses, tendo sido, em 
seguida, expedidas as respectivas manifestações e recomendações à FCF;
• Violência nos estádios – Em decorrência dos fatos relativos à violência ocor-
ridos no dia 2 de fevereiro de 2014, no interior do Estádio Arena Castelão, em 
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Fortaleza, foi expedida recomendação à Federação Cearense de Futebol para 
aplicação da medida educativa de SUSPENSÃO preventiva de ingresso aos inte-
grantes, associados e simpatizantes do Movimento Organizado Força Indepen-
dente (MOFI) que, a partir daquela data, estivessem com quaisquer de objetos 
identificadores da mencionada torcida pelo prazo de 30 dias, com validade para 
todo o território nacional.
• Acompanhamento – Acompanhamento das ações ajuizadas e necessárias 
manifestações visando ao trâmite processual com decisão de mérito;
• Criação do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos – O NUDTOR teve 
participação ativa na criação, no Estado do Ceará, da Unidade do Juizado do Tor-
cedor e de Grandes Eventos, criada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
em atendimento à Recomendação nº 45/2013, do Conselho Nacional de Justiça;
• Copa do Mundo II – Acompanhamento das obras e de todos os trâmites para 
a realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, com constantes vistorias 
na Arena Castelão e presença em todos os jogos ocorridos na sub-sede Fortaleza. 
Tratando-se de evento de âmbito mundial, com efeitos e consequências em todo 
o território nacional, o Ministério Público requereu que as decisões sobre a maté-
ria tivessem abrangência em todo o território brasileiro;
• Presença – Participação em audiências públicas e reuniões em outros órgãos;
• Plantões – Presença em plantões do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos 
(JTGE);
• Prevenção – Reuniões do Grupo de Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios;
• Números de 2014 – Expedidas 05 recomendações e 106 ofícios (entre eles, 
36 recomendações à Federação Cearense de Futebol); presença em 58 plantões 
do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos nos estádios Arena Castelão e 
Presidente Vargas, por ocasião de jogos dos campeonatos local e nacional de fu-
tebol; e analisadas aproximadamente 45 notícias publicadas pelos diversos meios 
de comunicação e 58 laudos técnicos dos estádios de futebol cearenses, sendo, 
em seguida, expedidas as respectivas manifestações e recomendações à FCF;
• No Brasil – Participação em eventos, cursos e reuniões de trabalho a nível 
nacional.

Coordenador do NUDTOR – PcJ José Wilson Sales Júnior

Membros – PsJ Raimundo de Souza Nogueira Filho, Francisco Elnatan Carlos de 
Oliveira, Antônio Edvando Elias de França, Francisco Xavier Barbosa Filho, Fran-
cisco Rinaldo de Sousa Janja e Francisco André Karbage Nogueira

Correio eletrônico – nudetor@mpce.mp.br 
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Atribuições – Cabe ao Núcleo Gestor de Estágio (NUGE), instituído pela 
Resolução nº 004/2009 do Colégio de Procuradores de Justiça e vinculado ao 
Gabinete do Procurador- Geral de Justiça, entre outras atribuições, promover 
processo seletivo de candidatos a estágio no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Ceará. 

Atividades

2012
• Estágio supervisionado – Restou alterado o art. 7º do Provimento nº 92/2009 
para instituir o Programa de Estágio Supervisionado (Provimento nº 58/2012), 
considerando-se que a realização de entrevista no processo de recrutamento de-
monstrava ineficácia, demora e majoração de custos;
• Seleção 1 – Pelo Edital nº 006/2012, foram ofertadas 165 vagas (93 para a 
capital e 72 para o interior do Estado);
• Convênios 1 – Durante o ano de 2012, a PGJ-CE celebrou 9 convênios com 
instituições de Ensino Superior do estado do Ceará para a realização de estágio 
obrigatório e não-remunerado;
• Bolsa 1 – Reajuste do valor da bolsa: de R$ 545,00 para R$ 600,00.

Núcleo Gestor 
de Estágio - NUGE
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2013
• Seleção 2 – Pelos editais nºs 020/2013 e 021/2013, foram ofertadas 42 vagas 
para diversas áreas acadêmicas na capital e 45 de Direito para o interior do esta-
do, que contaram com 1.880 candidatos inscritos;
• Alteração – Foi novamente alterado o art. 7º do Provimento nº 92/2009 (desta 
feita, pelo Provimento nº 90/2013), para excluir questões discursivas de todas as 
áreas acadêmicas, com exceção de Comunicação Social/Jornalismo, bem como 
acrescentar questões objetivas;
• Comissão – O mesmo Provimento nº 90/2013 alterou, também, o art. 6º do 
Provimento nº 92/2009, para modificar a estrutura da Comissão Especial de Ela-
boração e Aplicação das Provas de Estágio, de modo a incentivar a participação 
direta e voluntária dos coordenadores e representantes das nove unidades regio-
nais, além de vários servidores do quadro efetivo da Procuradoria-Geral de Justiça 
quando da aplicação das provas, possibilitando a realização do processo seletivo 
de forma unificada em todo o estado;
• Convênios 2 – Durante o ano de 2013, a PGJ-CE celebrou 5 convênios com 
instituições de Ensino Superior, sendo 4 para realização de estágio obrigatório e 
não-remunerado e 1 para estágio não-obrigatório e remunerado;
• Além dos limites – Alterados alguns artigos da Lei Complementar nº 72/2008 
pela Lei Complementar nº 125/2013, visando a conferir maior flexibilidade e efici-
ência ao processo seletivo, possibilitando a celebração de convênios com escolas 
de nível superior de estados limítrofes, visando à realização de estágio obrigatório 
e não-remunerado, assim como de estágio não-obrigatório e remunerado;
• Ponto eletrônico – Implantação do ponto eletrônico para todos os estagiários, 
via Intranet, evitando, assim, o envio mensal de frequências por fax e/ou Cor-
reios, um processo burocrático e oneroso;
• Sistema de cadastro - A Secretaria de Tecnologia da Informação da PGJ/
CE (SETIN), por solicitação do NUGE, desenvolveu o Sistema de Cadastro de 
Candidatos a Estágio, possibilitando a realização de inscrições para seleções pela 
Internet. Referido sistema possibilita, também, a apuração do resultado após as 
notas atribuídas aos candidatos, gerando a relação final de aprovados, além de 
manter um banco com todos os dados dos candidatos inscritos;
• Bolsa 2 – Reajuste do valor da bolsa de estágio de R$ 600,00 para R$ 750,00;
• Total de Estagiário 1 – O número de estagiários evoluiu para 250.

2014
• Reajuste – Reajustado o valor do vale-transporte dos estagiários: de R$ 88,00 
para 96,80;
• Seleção 3 – Nova Seleção (Edital nº 080/2014) para formação de cadastro de 
reserva de estagiários do curso de Direito, tanto para a capital (3.826 inscritos) 
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quanto para o interior do estado (1.395 inscritos);
• Convênios 3 – Durante o ano de 2014, a PGJ-CE celebrou 30 convênios com 
instituições de Ensino Superior, sendo 25 do estado do Ceará e 5 de estados 
limítrofes;
• Frequência – Com o intuito de disciplinar e controlar a frequência dos estagi-
ários, foi editado o Provimento nº 221/2014;

2015
• Ampliação – Mais 30 vagas de estagiários foram criadas a partir de julho de 
2015;
• Total de estagiários 2 – Em outubro de 2015, o MPCE conta com 280 esta-
giários.

Coordenadora – PcJ Maria José Marinho da Fonseca.

Correio eletrônico – nuge@mpce.mp.br.
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NUGEP - O Núcleo de Gerenciamento de Projetos, reestruturado a partir da 
edição do Provimento nº 169/2012, de 10 de outubro de 2012, é composto por 
assessores, diretores, coordenadores, secretários e gerentes que constituem as 
unidades administrativas da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo como coordena-
dora a PcJ Sheila Cavalcante Pitombeira.

Atribuições - Acompanhar, mensalmente, junto aos Coordenadores dos Cen-
tros de Apoio Operacional, a efetiva execução dos Planos Específicos de Atuação 
– PEAs, insistindo em ações que caracterizem um permanente diálogo com todas 
as 09 (nove) Unidades Regionais que compõem o MPCE, além da capital.

Planejamento Estratégico - Planejar estrategicamente significa pensar a 
organização como um todo em sua relação com o ambiente interno e externo, 
numa perspectiva de futuro. Ver o todo antes das partes. Criar uma visão de 
futuro e os meios de alcançá-la. Significa, ainda, rever os projetos em que a orga-
nização está engajada, avaliar se seus objetivos e metodologias contribuem para 
os objetivos estratégicos escolhidos, assim como criar novos projetos.

Pensar e definir a gestão estratégica organizacional segue metodologia com-
posta de três etapas que tratam de três temas complementares: construção da 
identidade organizacional e estabelecimento dos objetivos estratégicos; análise 

Núcleo de Gerenciamento 
de Projetos - NUGEP

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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dos cenários externos (ameaças e oportunidades) e internos (pontos fortes e 
pontos fracos); e definição de estratégias e detalhamento de planos de ação.

FÓRUM SOCIAL

O Fórum Social do MPCE é um canal que ouve, informa e discute com a 
população do Estado do Ceará, dela colhendo sugestões, críticas e demandas 
prioritárias relacionadas à atuação da Instituição Ministerial, visando orientar a 
elaboração do Planejamento Estratégico.

A definição dos objetivos estratégicos do Ministério Público do Ceará vem 
contando com a participação imprescindível da sociedade, auscultada nos quatro 
cantos do Estado.

Idealizado pelo NUGEP, o Fórum Social do Ministério Público, em sua 2ª edi-
ção, 2013, manteve encontros regionais em Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, 
Caucaia e Fortaleza.

Já na edição de 2015, a 3ª (O MINISTÉRIO PÚBLICO QUER OUVIR VOCÊ!), o 
Fórum Social realizou-se simultaneamente em todo o Estado, em um único dia, 
26 de agosto, Dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, momento 
em que promotores de justiça receberam a população de suas respectivas comar-
cas, estabelecendo um diálogo direto para informar sobre as questões em que o 
Ministério Público vem trabalhando, ao tempo em que registraram as demandas 
da sociedade entendidas como prioritárias.

Em Fortaleza, no auditório da PGJ, em meio a ampla adesão popular, repre-
sentantes de diversos segmentos da sociedade reuniram-se com vários membros 
da Instituição sob o tema “Avançando na Garantia dos Direitos Fundamentais”. 
Habitação e meio ambiente estiveram entre as áreas mais reclamadas.

Consequências - os dados coletados junto à sociedade, servirão de norte 
para o planejamento estratégico da Instituição até 2019.  Durante a Semana do 
Ministério Público, sempre realizada em dezembro, será apresentado um plano de 
atuação elaborado com base nas respectivas demandas.

A participação social também ocorreu em meio virtual através do link http://
goo.gl/ANHdHs.
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Planos Específicos – As informações coletadas durante os encontros do 
Fórum Social 2013 subsidiaram a elaboração, pelos Centros de Apoio Opera-
cional, dos Planos Específicos de Atuação 2014-2015. De igual modo, os regis-
tros de 2015 orientarão as elaborações dos Planos Específicos de Atuação para 
2016-2017.

Os chamados PEAs são apresentados em dezembro, durante a Semana do 
Ministério Público, evento anual da agenda institucional.

Semana do Ministério Público – Da Semana do Ministério Público, tam-
bém coordenada pelo NUGEP, emanam deliberações adotadas pelo Núcleo, tais 
como a estruturação do Selo Siará – Selo Institucional de Avaliação de Resultados 
Anuais e de Grupos de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e de 
Promoção do Saneamento Ambiental, entre outras.

Selo Siará – O Selo Siará configura um instrumento destinado à certificação 
de órgãos de execução, auxiliares e administrativos que, de fato, executem ações 
prioritárias constantes dos planos de atuação programados para cada exercício, com 
a participação de todas as unidades ministeriais.

Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público – O Gru-
po de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público segue pensando suas 
atividades de modo a não interferir nas atribuições das promotorias de justiça, 
principalmente as das comarcas do interior.

Grupo de Atuação Especial de Promoção do Saneamento Ambiental 
– Tem avançado a partir da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica reunin-
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do órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como entidades públicas e 
privadas, que empreendem esforços no fomento de políticas públicas voltadas à 
universalização dos serviços de esgotamento sanitário. A Região Metropolitana do 
Cariri constitui área de atuação piloto.

Banco Nacional de Projetos – O NUGEP tem alimentado o Banco Nacional 
de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, ferramenta ele-
trônica do Planejamento Estratégico Nacional que visa à divulgação de boas prá-
ticas institucionais. O Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária, inclusive, 
chegou a ser premiado na categoria Diminuição da Criminalidade e Corrupção.

Coordenadora do NUGEP – PcJ Sheila Cavalcante Pitombeira.

Correio eletrônico – nugep@mpce.mp.br
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Finalidade – O Núcleo de Gerenciamento Estatístico (NUGET) tem por finali-
dade prestar assessoria estatística e análise de dados ao Gabinete do Procurador-
-Geral de Justiça, à Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ASDIN), à Cor-
regedoria-Geral do Ministério Público, aos Órgãos da Administração Superior do 
Ministério Público e à Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará.

Atividades – Padronizar os procedimentos; proceder à compilação dos da-
dos; elaborar demonstrativos gráficos; alimentar, de forma ininterrupta e periódi-
ca, banco de dados, consolidando informações; definir e orientar a metodologia 
de pesquisas; definir e orientar a elaboração de banco de dados; definir a técnica 
estatística mais apropriada para o projeto em análise; orientar a melhor forma de 
apresentação gráfica; conceber sistemas; e definir estratégias que conduzam ao 
envolvimento institucional.

Atividades de rotina
• Controle e envio de relatório mensal de atuação funcional dos membros do 
Ministério Público do Estado do Ceará ao Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP);

Núcleo de Gerenciamento 
Estatístico - NUGET
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• Elaboração e envio de relatório de atuação administrativa do Ministério Público 
do Estado do Ceará ao CNMP;
• Validação e envio dos relatórios de inspeção anual e trimestral dos estabeleci-
mentos penais ao CNMP;
• Envio de relatório mensal de interceptações telefônicas ao CNMP;
• Validação e envio dos relatórios anuais e periódicos das instituições de acolhi-
mento e de internação para menores ao CNMP;
• Validação e envio dos relatórios semestrais das delegacias e núcleos de perícia 
forense ao CNMP;
• Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento à Corregedoria-Geral;
• Emissão de certidões quanto à pontualidade no envio dos relatórios;
• Atendimento aos membros e servidores do MPCE.

Coordenador – PJ Francisco Raimundo de Araújo.

Serviços administrativos – TM Marcos Herbert Maier.

Correio eletrônico - nuget@mpce.mp.br
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NUPAD – O Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Discipli-
nares é um órgão de assessoramento junto ao Gabinete do Procurador-Geral de 
Justiça, sob a coordenação do Procurador de Justiça Eulério Soares Cavalcante 
Júnior, e tem por finalidade analisar os procedimentos administrativos e discipli-
nares em desfavor dos servidores do Ministério Público.

 
Atribuições – Apurar as notícias de irregularidades funcionais de servidores 

oriundas de qualquer cidadão, ressaltando-se as provenientes da Ouvidoria-Geral 
do Ministério Público-CE e do Núcleo de Segurança Institucional; realizar inves-
tigação preliminar (oitivas, solicitação de manifestações, documento...), quando 
não se justifique a imediata instauração de inquérito, sindicância ou arquiva-
mento; analisar e instruir as sindicâncias e inquéritos administrativos em face de 
servidores, exceto terceirizados, antes de serem repassados para as respectivas 
comissões; identificar nos processos situações sem soluções pré-definidas, ava-
liar e propor soluções/sugestões junto ao Procurador-Geral de Justiça e demais 
órgãos da instituição; emitir pareceres jurídicos em processos disciplinares instau-
rados em desfavor de servidores do quadro efetivo, a fim de subsidiar a decisão 

Núcleo de Processos 
Administrativos e 

Procedimentos
 Disciplinares - NUPAD
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do Procurador-Geral de Justiça; elaborar banco de dados visando a consolidar o 
entendimento referente aos assuntos de suas atribuições.

Além destas atividades, o NUPAD tem atuação imprescindível junto às comis-
sões de sindicância e à Comissão Permanente de Inquérito, órgãos competentes 
para apurar responsabilidades disciplinares dos servidores, dando suporte aos 
seus respectivos trabalhos. 

Resultados

• Números – Entre janeiro de 2012 e agosto do ano em curso, foram instaura-
das 23 sindicâncias e 18 inquéritos administrativos. Destes, 9 (nove) inquéritos 
seguem tramitando;
• Atuação proativa – Neste período, destacamos a atuação proativa do NU-
PAD, evidenciada na propositura de soluções/sugestões em procedimentos cujos 
assuntos não têm soluções pré-definidas ou que necessitam de aprimoramen-
to das normas preexistentes. A iniciativa tem reduzido ou sanado a repetição/
reincidência de determinadas situações, tais como: frequência dos servidores; 
convocações realizadas pelo Procurador-Geral de Justiça; regularidade na cessão 
de servidores e na concessão das gratificações de gabinete; banco de horas; 
avaliações de desempenho; declarações de bens; pagamentos de despesas sem 
prévio empenho; situação dos servidores com necessidades especiais;
• Outras ações relevantes no período
- Elaboração do Regimento Interno do NUPAD, em vigor;
- Edição do Provimento nº123/2014-PGJ/CE, dispondo sobre a digitalização das 
sindicâncias e inquéritos administrativos, bem como sobre a documentação de 
depoimentos por meio audiovisual, o que tem contribuído para a celeridade dos 
processos e mais acurada fidedignidade das informações prestadas.

A continuidade e o aperfeiçoamento dessas ações, assim como a instituição 
de outras que objetivem o seguro avanço do Ministério Público, refletem os esfor-
ços do NUPAD na busca de uma administração mais eficiente e atuante. 

Correio eletrônico - nupad@mpce.mp.br
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Atribuições – Criado pelo Provimento nº 209/2014-PGJ-CE, o NUPEVI tem 
como principal atribuição fomentar e planejar a implantação de processos ele-
trônicos virtuais, extrajudiciais e administrativos no âmbito do Ministério Públi-
co do Estado do Ceará,  bem como planejar e adaptar as ações do Ministério 
Público do Estado do Ceará, à luz da Lei Federal nº 11.419/2006 – Processo 
Judicial Eletrônico.

Composição – Integram o Núcleo como membros a PcJ Dra. Sheila Caval-
cante Pitombeira (Coordenadora do Núcleo de Projetos do MPCE); o PcJ Pedro 
Casimiro Campos de  Oliveira (Coordenador do Sistema de Gestão de Autos 
– Arquimedes); o PJ Antônio Iran Coelho Sírio (Secretário-Geral da PGJ-CE); 
o PJ Hugo Frota Magalhães Porto Neto; a PJ Ana Maria Gonçalves Bastos de 
Alencar; o Sr. Wladimir Maia Furtado (Secretário de TI da PGJ-CE); e a Sra. 
Alane Gonçalves Pinto Moreira (técnica ministerial), todos designados pelo 
Provimento nº 213/2014.

Núcleo Permanente para
 o Processo Eletrônico e 

Virtualização de Processos
 Extrajudiciais - NUPEVI
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Deliberações – Reunidos, deliberaram os integrantes:

• Ampliar as atribuições da representante do MPCE junto à COINT/TJCE visando 
a melhorias no Sistema PJE;
• Adquirir sistema virtual avançado para o MPCE relativo a processos extrajudi-
ciais e administrativos;
• Visitar o Ministério Público da Paraíba para conhecimento do Sistema MP VIR-
TUAL;
• Apresentar os sistemas das empresas SOFTPLAN e INFOX;
• Visita de analistas do MPCE ao MPRN para conhecimento mais profundo do 
sistema MP VIRTUAL;
• Alterar o sistema Protocolo Web;
• Buscar soluções para a intimação online dos Promotores de Justiça pelo Sistema 
E-SAJ;
• Manter contato permanente com membros do MPPB e MPRN, visando à obten-
ção do sistema MPVIRTUAL, bem como a sua análise por técnicos e membros do 
MPCE;
• Visitar, em momento posterior, os sistemas dos MPs de Goiás e Mato Grosso do 
Sul;
• Sensibilizar as instâncias decisórias do TJCE para a continuidade das reuniões 
da COINT. 
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Atribuições – Instituído pelo Provimento n° 015/2004 e vinculado ao gabi-
nete do PGJ, ao Núcleo de Recursos Cíveis (NURCIV) compete tomar ciência das 
decisões prolatadas em 2° grau; interpor recursos das decisões em segundo grau, 
inclusive para os Tribunais Superiores, sem prejuízo da atribuição concorrente do 
Procurador de Justiça que oficiou no processo e do Procurador-Geral de Justiça, 
nos feitos de sua competência originária; oferecer contrarrazões aos recursos 
interpostos pelas partes em feitos cíveis; e articular com as procuradorias e as 
promotorias de justiça a uniformização de teses jurídicas que se amoldem às 
diretrizes políticas do Ministério Público, promovendo em torno delas estudos e 
debates, dando-lhe a divulgação necessária.

Estrutura – O NURCIV é dotado de estrutura própria, com sede na PGJ, sob 
a coordenação de um Procurador de Justiça com atribuições cíveis designado pelo 
Procurador Geral de Justiça. Além do coordenador, podem integrar o NURCIV, 
como assessores, membros do Ministério Público da mais elevada entrância.

Processos judiciais

• 2012 – Distribuídos 6.023 processos; devolvidos 6.002 processos com mani-
festações.

• 2013 – Distribuídos 6.638 processos; devolvidos 6.557 processos com mani-
festações.

Núcleo de Recursos Cíveis 
NURCIV
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• 2014 – Distribuídos 6.378 processos; devolvidos 6.329 processos com mani-
festações.

• 2015 (até agosto) – Distribuídos 3.797 processos; devolvidos 3.719 processos 
com manifestações.

Pessoal – O NURCIV evoluiu de um quadro de pessoal composto por 2 (dois) 
para 5 (cinco), entre analista, técnicos ministeriais e estagiários, no período de 
2012 a 2015: AM Airton Jorge de Sá Filho; TsMs Rogério Moreira Benício e Rebe-
ca Costa Gadelha da Silveira; estagiários Filipe da Silva Santos e Priscila Gomes 
Meira Vieira.

Coordenador – PcJ Zélia Maria de Moraes Rocha

Vice-Coordenador – PcJ Rosemary de Almeida Brasileiro

Correio eletrônico – nurc@mpce.mp.br.
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Fundo de Segurança Institucional
• Criação do Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério 
Público do Estado do Ceará – NUSIT (Lei Complementar nº 114, de 14 de 
novembro de 2012).

Administrativas
• Acréscimo de 28 postos de vigilância armada 40 horas, 03 postos de vigilância 
armada 24 horas e 01 posto de vigilância armada 12 horas;
• Aquisição de mais de 150 câmeras de vigilância com seus respectivos compo-
nentes e sistemas interligados ao NUSIT: serviços e equipamentos já instalados e 
em processo de instalação;
• Acréscimo de 06 servidores cedidos pela Polícia Militar do Ceará e Corpo de 
Bombeiros Militar do Ceará, bem como de 2 técnicos ministeriais;
• Realização de 03 cursos de formação de Brigada de Incêndio (combate e pre-
venção a incêndios) em parceria com a ESMP: 72 servidores/terceirizados, de 
todas as sedes do MPCE na Capital, treinados;
• Estruturação das brigadas de incêndio nos prédios da Procuradoria-Geral de 
Justiça e DECON;
• Inspeções e avaliações rotineiras nas instalações de todas as unidades do 
MPCE localizadas em Fortaleza, além de Maracanaú, para adoção das providên-
cias necessárias;

Fundo de Segurança
 Institucional - NUSIT
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• Cessão, pela Polícia Militar, de coletes balísticos, armas de fogo e munição para 
escoltas e acompanhamento de membros do Ministério Público;
• Revisão geral no sistema de câmeras de monitoramento do Prédio Central da 
Procuradoria-Geral de Justiça, telefones celulares e telefone fixo;
• No decorrer das eleições municipais de 2012, o NUSIT desenvolveu intensos tra-
balhos de proteção a diversos Promotores de Justiça, especialmente em Acaraú, 
Trairi, Juazeiro do Norte, Itaitinga, Pedra Branca, Itarema e outros;
• Várias escoltas e acompanhamento de membros: somente no primeiro semes-
tre de 2013, foram totalizadas 41 atividades de proteção;
• Análises dos projetos de segurança física e de incêndio do prédio que abrigará a 
sede da PGJ/CE (Cambeba), com inspeção na obra, visando a ajustá-los à nossa 
necessidade de proteção. A iniciativa foi finalizada com reuniões com os diversos 
órgãos envolvidos, inclusive com o arquiteto responsável;
• Participação de servidores em Curso de Proteção a Autoridades;
• Aquisição de camionete cabine dupla;
• Realização, em parceria com a ESMP-ABIN, do curso Programa Nacional de 
Proteção do Conhecimento Sensível;
• Foi instituída a rotina de fiscalização da segurança orgânica nos prédios da PGJ/
CE em Fortaleza;
• Em análise, a adoção de Protocolos de Segurança dos membros do Ministério 
Público;
• Atendimento permanente, inclusive durante os finais de semana e feriados, em 
sala de monitoramento do circuito de câmera na sede da PGJ/CE;
• Projeto de automação da nova sede da PGJ/CE (Cambeba): segurança orgânica;
• Protocolos de segurança da informação já editados;

Militares
• GAECO: 6 (seis) Policiais Militares;
• NUSIT: 5 (cinco) Policiais Militares;
• NUSIT: 1 (um) Cap. Bombeiro Militar;
• Promotoria da Saúde Pública: 4 (quatro) Policiais Militares;
• Escola Superior do Ministério Público: 4 (quatro) Policiais Militares;
• Promotoria da Fazenda Pública: 8 (oito) Policiais Militares.

Seguranças privados armados
• 118 seguranças distribuídos em órgãos da Capital e promotorias do Interior do 
Estado.

Normas
• Provimento nº 82/2013 – Institui a Política de Segurança da Informação 
no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de definir 
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normas de segurança com definições, diretrizes, e restrições, requisitos a serem 
aplicados aos ambientes computacionais do Ministério Público de maneira a pre-
servar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações, des-
crevendo procedimentos para o manuseio, controle e proteção das informações 
contra perdas, alterações, divulgações indevidas e acessos não autorizados;
• Provimento nº 0159/2014 – Disciplina a Política de Segurança Institucional 
do Ministério Público – PSI, com o escopo de integrar as ações de planejamento 
e de execução das atividades de segurança no âmbito do Ministério Público e 
garantir o pleno exercício das suas atividades.

Atividades

• 2012

• 2013
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• 2014
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• 2015 (até agosto)

Coordenador - PcJ Eulério Soares Cavalcante Júnior

Correio eletrônico - nusit@mpce.mp.br



170

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

171

Criação – Mediante a edição do Provimento nº 25/13-PGJ, de 01/02/2013, 
publicado no DJ de 06/02/2013, restou instituído o Núcleo de Atuação Especial da 
Transparência e Acesso à Informação (NUTRI).

Atribuições – De modo geral, cabe ao NUTRI buscar e acompanhar as ges-
tões necessárias à concretização do direito constitucional e fundamental de acesso 
à informação, previsto no inciso XXXIII do art. 5º; no inciso II do § 3º do art. 37; 
e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, e demais normas pertinentes.

Iniciativas

• Implantação do “Portal de Transparência e Acesso à Informação” no âmbito do 
MPCE;
• Cumprimento da transparência ativa, mediante a divulgação de informações 
independente de requerimento do cidadão, a saber: informações institucionais; 

Núcleo de Atuação 
Especial da Transparência 

e Acesso à Informação 
NUTRI
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informações sobre contratos e despesas; remuneração de membros e servidores; 
divulgação de recomendações e termos de ajustamento de conduta; informações 
sobre execução orçamentária; divulgação de atos normativos em geral, relaciona-
dos com o direito de acesso à informação, tais como leis, resoluções do Conselho 
Nacional do MP e Provimentos do PGJ; demais informações constantes no site 
mpce.mp.br/acessoainformacao; cumprimento da transparência passiva, mediante 
prestação de informações oriundas do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), 
iniciadas por meio do “Formulário Eletrônico de Solicitação de Informação” dispo-
nibilizado no site do MPCE.

CNMP aponta o MPCE como o mais transparente do País quanto à 
execução orçamentária e financeira – O Ministério Público do estado do Cea-
rá é o mais transparente do País, ocupando a primeira colocação do cumprimento 
do “Portal da Transparência”, segundo divulgou em março de 2015 a Comissão 
de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP). O “Transparômetro MP Brasileiro” analisa o cumprimento da Lei 
de Acesso à Informação por todos os ramos e unidades dos Ministérios Públicos 
brasileiros, de acordo com a Resolução CNMP nº 86/2013 (http://goo.gl/lDgDdu).

Coordenador – PJ  Raimundo Nonato Cunha.

Vice-Coordenador – PcJ Pedro Casimiro Campos de Oliveira.

Correio eletrônico do NUTRI – nutri@mpce.mp.br 
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Núcleos de Mediação 
Comunitária

Organograma

Fonte: Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária – Setor de Estatística.

Ministério Público do Estado do Ceará
Procuradoria Geral de Justiça

Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária
Coordenação dos Núcleos de Mediação Comunitária

MISSÃO

BENEFÍCIOS SÓCIOJURÍDICOS À SOCIEDADE E AO ESTADO

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

FORMAÇÃO DO MEDIADOR COMUNITÁRIO

VISÃO DE FUTURO

Coordenação Adjunta Gerência de Projetos

NMC
Antônio
Bezerra

NMC
Barra do
Ceará

• Proporcionar o exercício pleno da Democracia e Cidadania
• Promover a pacificação social por meio do acesso à justiça

• Restaurar a dignidade humana

• Defesa dos direitos fundamentais;
• Garantias constitucionais

Mediação de conflitos Animação de redes sociais Educação para os
Direitos Humanos

• Disseminação da cultura de paz por meio de diálogo
• Inclusão social

• Resolução de conflitos
• Otimização da solução

• Ser um instrumento de transformação sócio-cultural 
e jurídica do indivíduo

• Aprimorar valores morais e éticos

NMC
Bom

Jardim

Capacitação teórica em
mediação de conflitos

Estágio prático supervisionado nos Núcleos 
de Mediação Comunitária Projetos sociais em redes sociais

NMC
Caucaia
Fatene

NMC
Jurema

NMC
Maracanaú

NMC
Messejana

NMC
Pacatuba

NMC
Parangaba

NMC
Pirambu

NMC
Sobral
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O programa – A missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático 
e os interesses sociais e individuais indisponíveis foi atribuída ao Ministério Públi-
co, que, consoante a Resolução n° 001/2007, possui natural vocação de protago-
nista na busca permanente por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. 
Nessa resolução, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará trata sobre o 
programa de incentivo à implementação de Núcleos de Mediação, uma vez que se 
busca a solução pacífica dos conflitos e a prevenção contra a sua má administra-
ção. O Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comu-
nitária, pois, tem como objetivos principais solucionar conflitos, prevenir sua má 
administração, conscientizar os cidadãos de seus direitos e promover a paz social.

Os núcleos – Objetivam os Núcleos de Mediação Comunitária, de acordo 
com aquela resolução, a “educação em direitos”, o “trabalho em rede” e a “pro-
moção da mediação comunitária” enquanto forma de sensibilizar a população 
sobre a relevância da solução pacífica dos conflitos, contribuindo para a redução 
da violência e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Outros núcleos – No período de 2012 a 2015, foram inaugurados os Núcleos 
de Mediação Comunitária nos bairros Antônio Bezerra (Fortaleza) e Sinhá Sabóia 
(Sobral), na Faculdade Terra Nordeste – FATENE (Caucaia) e em Maracanaú.

Registro de Fotos

 
 

Inauguração do NMC do Antônio Bezerra            Inauguração do NMC da Caucaia – Fatene

Inauguração do NMC do Sinhá Sabóia (Sobral)    Inauguração do NMC de Maracanaú
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Novos horizontes – Aos 13/09/2012, o Ministério Público do Ceará, por 
intermédio do Procurador-Geral de Justiça e do Coordenador dos Núcleos de Me-
diação, firmou protocolo de intenções com dezenas de parceiros, Estado, vários 
municípios, organizações da sociedade civil e religiosas, entre outros, objetivan-
do estabelecer parâmetros comuns para desenvolver projetos e ações conjuntas 
para a implementação da mediação, conciliação, negociação, práticas restaura-
tivas e demais formas alternativas de resolução de conflitos no estado do Ceará, 
com ênfase no município de Fortaleza e Região Metropolitana. A teor desse Proto-
colo de Intenções, os 61 (sessenta e um) partícipes acordaram em disponibilizar, 
por dois anos, recursos humanos e tecnológicos para viabilizar a realização de 
ações voltadas para a construção da cultura da paz por meio do incentivo e da 
implementação de serviços de mediação e demais formas alternativas de resolu-
ção de conflitos.

Reconhecimento nacional – O programa dos Núcleos de Mediação do Cea-
rá, em 2013, obteve o 2º lugar na categoria “Diminuição da Criminalidade e Cor-
rupção”, recebendo prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Porta a porta – Destacam-se, entre as estratégias de divulgação do Progra-
ma, as visitas “porta a porta”, em que os mediadores percorrem o bairro respec-
tivo divulgando os trabalhos de mediação.

Projetos paralelos – O programa também conta com vários projetos para-
lelos. Entre eles, a realização da “Semana do mediador comunitário”, o concurso 
para escolha da frase e da arte da semana do mediador e o selo de boas práticas.

Comunicação – O foco comunitário também está na internet, mantendo a 
sua rede informada sobre cursos, palestras e demais acontecimentos relaciona-
dos aos núcleos e à mediação de um modo geral. Para tanto, o Programa conta 
com uma página oficial no sítio do Ministério Público do Ceará e um blog, além de 
uma página no Facebook e uma conta no Twitter. Ainda, semanalmente é produzi-
do um Informativo, que é fixado nos núcleos e enviado a toda a rede de contatos.

Estagiários – Além dos estagiários de mediação, há também estagiários de 
outras áreas (Direito, Psicologia, Serviço Social e Informática), que atuam nos 
núcleos em face de acordos firmados com diversas faculdades, valendo como 
atividades curriculares complementares obrigatórias.

GEM-Tasc – O Programa também criou o “Grupo de Estudos em Mediação e 
Técnicas alternativas de solução de conflitos” (GEM-Tasc), que tem como função 
incentivar o aprofundamento do estudo e da avaliação de técnicas de mediação 
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e de soluções alternativas em diversas esferas. O GEM-Tasc está dividido em dois 
eixos fundamentais: o primeiro eixo, de Mediação de Conflitos, é dividido em 
“aspecto histórico”, “introdução à mediação”, “tipos de conflitos e mediação” e 
“introdução à Justiça Restaurativa”; o segundo é o da Mediação Escolar.

Mediação escolar – Há um projeto sendo desenvolvido para trabalhar com 
a mediação de conflitos na escola, com os próprios alunos. Neste sentido, já foi 
celebrado convênio entre a Secretaria de Educação dos municípios de Horizonte 
e Caucaia. Os núcleos dessas localidades prestam suporte técnico para imple-
mentação do Projeto, promovendo a capacitação e sensibilização de alunos, pais, 
professores e servidores.

Terre des Hommes – Firmado Convênio de Cooperação Técnica entre o Minis-
tério Público do Estado do Ceará e a Associação Terre Des Hommes/Lausanne no 
Brasil para o desenvolvimento do projeto “Práticas Restaurativas e Mediação de 
Conflitos”, focando o público juvenil, inicialmente, em 3 (três) escolas, bem como 
o fortalecimento destas práticas no Núcleo de Mediação Comunitária instalado no 
bairro de Bom Jardim, na cidade de Fortaleza.

Convênio de Cooperação Técnica entre o Ministério Público do Estado do Ceará e a 
Associação Terre Des Hommes/Lausanne no Brasil.
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Ônibus-Núcleo Itinerante – Também foi celebrado convênio de relevância 
com o Sindiônibus, visando à cessão de um veículo adaptado, tipo ônibus, que 
percorre bairros realizando atendimentos, previamente agendados e divulgados.

Fanor-Núcleo – O Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Mi-
nistério Público do Estado do Ceará e a Faculdade Nordeste (Fanor), por meio de 
convênio celebrado com a PGJ-CE, seleciona acadêmicos que compõem a equipe 
multidisciplinar dos Núcleos de Mediação Comunitária do MPCE. O Projeto de For-
mação de Equipe Multidisciplinar dos Núcleos de Mediação Comunitária do Estado 
do Ceará (FEMMEC) foi elaborado com a finalidade de estimular e oferecer ao 
acadêmico voluntário a experiência quanto à ação e à escuta dos problemas co-
munitários, buscando produzir conhecimento multidisciplinar nas áreas do Direito 
e da Psicologia, referente aos variados conflitos que envolvem as relações huma-
nas mediante o trabalho da mediação comunitária. A Fanor passou a estimular 
os acadêmicos voluntários no concernente ao seu entendimento sobre mediação 
comunitária, mediante a realização de encontros de estudos e a disponibilização 
de materiais de leitura da Escola Nacional de Mediação (ENAM). Em breve, será 
implantado o Núcleo de Mediação Comunitária na Fanor, ampliando o acesso à 
justiça às comunidades da Regional II de Fortaleza. 

Pacto por um Ceará Pacífico – O Programa de Mediação insere-se no 
“Pacto por um Ceará Pacífico”, iniciativa do Poder Executivo que visa a combater a 
violência. Entre outras contribuições do MPCE, encontra-se sob análise a proposta 
de ampliar o Programa, com a implantação de novos Núcleos de Mediação Co-
munitária. Hoje, 11 (onze) núcleos estão implantados em Fortaleza (Parangaba, 
Pirambu, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Messejana e Bom Jardim) e no interior 
(Caucaia – FATENE, Maracanaú, Jurema, Pacatuba e Sobral).
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Estatística geral dos atendimentos e índices de soluções de confli-
tos – Os registros vão desde a abertura de procedimentos, mediações realizadas 
e encaminhamentos a orientações sócio-jurídicas. Os conflitos que mais geram 
procedimentos nos Núcleos de Mediação Comunitária são divergências entre vizi-
nhos, conflitos familiares, cobranças de dívidas e pensão alimentícia, que, juntos, 
representam 40% do total, aproximadamente.

2012
Procedimentos instaurados – 5.355;
Atendimentos – 16.404;
Índice de solução – 80,48%.

2013
Procedimentos instaurados – 5207;
Atendimentos – 14.884;
Índice de solução – 83,59%.

2014
Procedimentos instaurados – 5101;
Atendimentos – 14.409;
Índice de solução – 83,53%.

2015 (primeiro trimestre)
Procedimentos instaurados – 1188;
Atendimentos – 1921;
Índice de solução – 86,6%.

Coordenação – PJ Francisco Edson de Sousa Landim;
Assessora Técnica – Lílian Virgínia Carneiro Gondim.

Ambientes eletrônicos
E-mail – mediacaocomunitaria@gmail.com;
Sítio – www.mpce.mp.br;
Blog – www.mediacaocomunitaria.blogspot.com;
Facebook – Núcleos de Mediação Comunitária – Ceará;
Twitter – www.twitter.com/nucleosnmc.
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Criação-missão – O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumi-
dor – DECON, órgão integrante da estrutura do Ministério Público do Estado do 
Ceará, que tem como missão “Defender o Consumidor promovendo a Educação 
e a Ética no Mercado de Consumo”, foi criado na forma da Lei Complementar nº 
30, de 26 de julho de 2002, nos termos previstos na Constituição do Estado do 
Ceará, para fins de aplicação das normas estabelecidas na Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), no Decreto Federal nº 
2.181, de 20 de março de 1997 (que organiza o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor), e, especialmente, na legislação correlata às relações de consumo.

Atribuições – O DECON exerce a coordenação da política do Sistema Esta-
dual de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio de sua Secretaria-Executiva, 
com competência, atribuições e atuação administrativa e judicial em toda a área 
do estado do Ceará, buscando equilibrar e harmonizar as relações entre consu-
midores e fornecedores.

Programa Estadual 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor - DECON
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Objetivos – Tem por objetivo elaborar, planejar, propor, coordenar e executar 
a política de proteção e defesa dos consumidores do estado do Ceará, receben-
do, analisando, avaliando e apurando consultas e denúncias apresentadas por 
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou 
por consumidores individuais; e dar atendimento aos consumidores, processando 
regularmente as reclamações, prestando aos consumidores orientação perma-
nente sobre seus direitos e garantias, informando, conscientizando e motivando o 
consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação.

Fiscalização – Fiscaliza as relações de consumo, aplicando as sanções admi-
nistrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à 
defesa do consumidor, entre outras atribuições previstas na Lei Complementar nº 
30/2002, no Código de Defesa do Consumidor e nas legislações correlatas.

O órgão está à disposição dos consumidores para receber reclamações e de-
núncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e de serviços, bem 
como para proceder à apuração destes atos, na esfera administrativa ou judicial.

Ações-iniciativas – Entre outras, seguem ações-iniciativas desenvolvidas 
pelo Órgão no período 2012-2015, por sua Secretaria Executiva.

2012
• Logomarca – Concurso técnico para a criação da nova logomarca do DECON, 
com entrega de prêmios;

Programa Estadual de Proteção
e Defesa do Consumidor
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• Congresso Nacional – Realização e coordenação do evento “XII Congresso 
Nacional do Ministério Público do Consumidor”;

• Semana do Consumidor – Realização da “Semana do Consumidor”, em co-
memoração ao Dia Mundial do Consumidor;
• Parceria – Parceria com a OAB/CE para a realização do “Curso de Capacitação 
de Registro de Imóveis”;
• Crimes – Parceria firmada entre o DECON e a 34ª Delegacia de Polícia Distrital, 
referente à apuração dos casos de crime nas relações de consumo; 
Recebimento de 03 (três) carros novos, incluindo uma Ranger para diligências 
fiscalizatórias;
• TI – Lotação, com exclusividade, de funcionário da área de informática;
• Integração – Efetuada troca do software do sistema SINDEC, ampliando a 
capacidade de integração dos Procons municipais ao servidor do órgão;
• Curso – Recebimento de inscrições para o “Curso Virtual Jovem Consumidor”, 
lançado pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor; 
• Capacitação – Capacitação dos funcionários do Procon municipal de Fortaleza;
• Segurança – Reuniões com instituições bancárias visando a regularizar o Esta-
tuto de Segurança Bancária;
• Atendimentos – Aumento na quantidade de atendimentos em relação a 2011, 
de 16.834 para 18.805 em 2012. 

2013
• Escola Nacional – Realização do “Curso de Formação em Defesa do Consumi-
dor para a Região Nordeste”, da Escola Nacional de Defesa do Consumidor;
• Prevenção – Implementação do programa “Sistema de Prevenção a Incêndios 
e Descargas Elétricas”, consistindo na instalação de hidrantes, para-raios e extin-
tores de incêndio na sede do DECON;
• Treinamento – Treinamento de brigada de incêndio aos servidores, para eva-
cuação em casos de emergência;
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• Semana do Consumidor 2 – Realização da “Semana do Consumidor”, em 
comemoração ao Dia Mundial do Consumidor;

• Criação de Procons – Incentivo à criação de Procons nos municípios do in-
terior cearense, em decorrência da Recomendação nº 011/2012, emitida pelo 
Procurador-Geral de Justiça do Ceará;
• Mais reclamadas – Lançamento da 1ª edição do “Plano de Metas e Redução 
de Demandas”: 20 empresas mais reclamadas no DECON foram convidadas a 
apresentar aumento no índice de resolutividade das demandas dos consumido-
res;
• Câmara Técnica - pioneira – Criação e instalação da Câmara Técnica de 
Consumo e Turismo no estado do Ceará, coordenada pelo DECON, juntamente às 
demais entidades da iniciativa pública e privada, direcionada à Copa das Confe-
derações e do Mundo (pioneira no País);
• Aeroporto – Inauguração do posto avançado do DECON (stand de atendi-
mento) nas dependências do Aeroporto Internacional Pinto Martins, bem como a 
contratação e treinamento de pessoal bilíngue;
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• Plantão – Disponibilização de atendimento na sede do DECON, em regime de 
plantão, durante a Copa das Confederações, nos feriados (dias de jogos da Copa) 
e finais de semana, além de atendimento 24h no posto avançado do Aeroporto 
Pinto Martins;
• Guichês – Disponibilização de guichês de atendimento em pontos turísticos de 
Fortaleza, durante o período de realização da Copa das Confederações;
• Folder – Confecção de folder “Consumidor Turista”, impresso em português, 
inglês e braile;
• Recomendações-ações – Expedição de portarias, recomendações e notas 
técnicas direcionadas à FIFA/MATCH e à Associação Brasileira de Bares e Restau-
rantes do Ceará – ABRASEL/CE, além da instauração de processos administrativos 
ex officio e ajuizamento de ações civis públicas contra a FIFA/MATCH;
• SINDEC – Implantação do sistema SINDEC nos DECONs de Maracanaú e So-
bral, além de capacitação e treinamento para a correta utilização do sistema;
• Curso 2 – Recebimento de inscrições para o “Curso Virtual Jovem Consumidor”, 
lançado pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor;
• Registro de Incorporação – Reuniões com Sindicato da Construção Civil no 
Ceará – SINDUSCON/CE, cartórios de Registro de Imóveis, Corpo de Bombeiros e 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, visando a regularizar os procedimen-
tos necessários para o RI e licenças para a construção civil;
• Equipamentos – Modernização e reaparelhamento de todos os equipamentos 
de informática dos DECONs de Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte;

ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE – 97%

• 97% – O DECON alcançou o índice de 97% de resolutividade nos atendimentos 
em 2012, divulgados pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) em 
2013 – índice de satisfação das reclamações levadas ao órgão pelo consumidor;
• Convênio – Convênio firmado entre a PGJ/CE e a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Fortaleza (CDL/FOR) para oferta de consulta, a partir da sede do DECON, ao 
banco de dados do SPC, SERASA e protestos de cartórios;
• Reforma – Reforma das instalações no prédio do DECON.
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2014
• Curso 3 – Recebimento de inscrições para o “Curso Virtual Jovem Consumidor”, 
lançado pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor; 
• Semana do Consumidor 3 – Realização da “Semana do Consumidor”, em 
comemoração ao Dia Mundial do Consumidor;
• Câmara Técnica 2 – Continuidade das ações desenvolvidas pela Câmara Téc-
nica de Consumo e Turismo do Estado do Ceará, destinadas à Copa do Mundo;
• Equipamentos 2 – Destinação de equipamentos eletroeletrônicos e móveis: 
Procon municipal de Fortaleza, Procon municipal de Caucaia, Decon de Mara-
canaú, Decon de Icó, Decon do Crato, Decon de Iguatu, Procon municipal de 
Guaiúba, Decon de Crateús, Decon de Sobral e Procon municipal de Maracanaú;
• Procons municipais – Reunião com os prefeitos e promotores de justiça que 
oficiam nas comarcas do interior cearense com mais de 50 mil habitantes, visando 
ao incentivo à criação de Procons nos municípios;
• Plantão 2 – Atendimento na sede do DECON, durante a Copa do Mundo, em 
regime de plantão, nos feriados (dias de jogos da Copa) e finais de semana, além 
de atendimento 24h no posto avançado do Aeroporto Pinto Martins;
• Guichês 2 – Disponibilização de guichês de atendimento em pontos turísticos 
de Fortaleza, durante o período de realização da Copa do Mundo;
• Tabela de preços – Divulgação da tabela de preços comparativa entre os pe-
ríodos de alta estação da rede hoteleira de Fortaleza;
• Recomendações-ações 2 – Expedição de portarias, recomendações e notas 
técnicas direcionadas à FIFA/MATCH, além da instauração de processos adminis-
trativos ex officio e ajuizamento de ações civis públicas contra a FIFA/MATCH;
• Respeito ao consumidor – Realização de mini-curso direcionado a orientar 
fornecedores de produtos e serviços, na área de bares, restaurantes, casas no-
turnas, boates e estabelecimentos congêneres, bem como ambulantes, a fim de 
que possam atuar como agentes multiplicadores de práticas comerciais pautadas 
na boa-fé e no respeito aos consumidores;
• Diligências - Diligências fiscalizatórias em núcleos das regiões Norte e Cariri, 
com sede em Juazeiro do Norte e Sobral, bem como a intensificação, em Fortale-
za, de visitas ao segmento relacionado a eventos, lazer e alimentação, em virtude 
da Copa do Mundo, gerando autuações aos estabelecimentos irregulares;
• Cooperação técnica – Termo de Cooperação Técnica firmado com o Ministério 
Público do Rio de Janeiro objetivando a adesão ao “Projeto Consumidor Vencedor”;
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consumidor.gov.br

• Plataforma – Disponibilização da plataforma “consumidor.gov.br”, serviço ele-
trônico de registro formal de reclamações, monitorada pelo DECON, em parceria 
com a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON;

• Mais reclamadas 2 – Lançamento da 2ª edição do “Plano de Metas e Redução 
de Demandas”: 30 empresas mais reclamadas no DECON foram convidadas a 
apresentar propostas de aumento do índice de resolutividade das demandas dos 
consumidores;
• Estacionamentos – Audiências públicas para regulamentação do segmento de 
estacionamentos particulares de Fortaleza;
• Pessoal-equipamentos – Incremento no quadro de pessoal e equipamentos 
suficientes para atenderem à nova demanda das Promotorias de Justiça, ocasio-
nada pela adesão ao sistema SINDEC. Após referido incremento e adesão, houve 
a delegação de poderes do DECON (multa e fiscalização) às promotorias de jus-
tiça do interior cearense que demonstraram interesse, a exemplo de Maracanaú 
e Sobral; 
• Veículos – 3 (três) veículos novos foram destinados ao órgão para suporte às 
ações fiscalizatórias do Setor de Fiscalização, sendo 2 para os DECONs de Mara-
canaú e Sobral;
• Câmeras – Instalação de câmeras de segurança nas dependências do DECON;
• Pagamento de multas – Criação do software Sistema de Pagamento de Mul-
tas (Documento de Arrecadação Estadual – DAE), constituindo-se em ferramenta 
que permite o recolhimento das multas aplicadas pelo órgão por meio de do-
cumento eletrônico a ser emitido pelo “Sistema de Geração de DAE – FDID”, 
disponível na intranet;
• Empresas – Reuniões sistemáticas com empresas (audiências públicas);
• Capacidade de atendimento – Aumento na capacidade de atendimentos 
diários ao consumidor – novos guichês de atendimento: em 2013, o DECON ope-
rava com 6 (seis) guichês para atendimento. Em 2014, esse número aumentou 
para 9 (nove) guichês;
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• 27.496 – Em 2014, foram registrados 27.496 (vinte e sete mil, quatrocentos e 
noventa e seis) atendimentos.

2015
• Curso 4 – Recebimento de inscrições para o “Curso Virtual Jovem Consumidor”, 
lançado pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor; 
• Mercantil – Realizadas em janeiro e fevereiro reuniões com representantes do 
setor de supermercados do Ceará, em conjunto com demais órgãos fiscalizado-
res, visando a uma solução conjunta para sanar as irregularidades verificadas em 
referido segmento;
• Semana do Consumidor 4 – Realização, em março, da “Semana do Consumi-
dor”, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor;
• TJCE – Encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça do Ceará para viabilizar con-
vênio com a PGJ-CE referente à homologação de acordos firmados nos Procons 
pelos juizados especiais, permitindo, assim, que as conclusões das audiências re-
alizadas pelas autoridades administrativas de defesa do consumidor sejam apro-
veitadas, evitando duplicidade de procedimentos e conferindo maior agilidade e 
economia;
• Pesquisa – Realização e divulgação de pesquisa de preços de itens relaciona-
dos à Páscoa;
• Operação – Fiscalização nas operações “Dia das Mães”, “Fortal”, “Dia dos Pais”;
• Operação 2 – filas de bancos – Realização da “Operação Cronômetro”, ação 
fiscalizatória sobre o tempo de espera em fila de bancos;
• ANP – Parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) para fiscalização 
conjunta na região do Cariri;
• Mobilização virtual – Realização de mobilização coletiva virtual (mutirão) 
para facilitar negociações de dívidas com organizações bancárias;
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• Arrecadação – Arrecadação, no período de 2014 a 2015 (até 10 de agosto), 
de R$ 4.096.336,11 (quatro milhões, noventa e seis mil, trezentos e trinta e seis 
reais e onze centavos), relativa às multas pagas via DAE diretamente na Procura-
doria Geral do Estado (PGE) e oriundas de processos administrativos instaurados 
pelo DECON;
• Sindicatos – Reuniões com associações e sindicatos de empresas para sensibi-
lização sobre a importância de adesão à plataforma “consumidor.gov.br”;
• ALEC – Convênio firmado com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assem-
bleia Legislativa do Ceará (Procon Assembleia), visando ao estabelecimento de 
mecanismos de atuação conjunta e integrada;
• 25 anos – cartilha – Realização de palestra e lançamento da cartilha “Crédito 
Consignado” em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor 
– CDC;
• Cartilha e projeto – Lançamento da cartilha “Dicas para Comprar seu Imóvel” 
e do projeto “DECON nas Escolas”.

2016 – Projeções
• Mais reclamadas 3 – Lançamento da 3ª edição do “Plano de Metas e Re-
dução de Demandas”, quando as empresas mais reclamadas no DECON serão 
convidadas a apresentar propostas de aumento do índice de resolutividade das 
demandas dos consumidores;
• Procon Viajante – Em veículo adaptado, serão realizados atendimentos aos 
consumidores dos municípios do interior cearense e bairros mais distantes do 
centro de Fortaleza;
• Registro – Solicitação à PGJ-CE, por meio do Suporte de Tecnologia da In-
formação, de criação de software para cadastro e monitoramento do registro de 
denúncias e autos de infração oriundos do Setor de Fiscalização;
• 0800 – Aprimoramento do serviço de 0800 do órgão (0800-275-8001), in-
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cluindo a gravação de respostas para as perguntas mais frequentes, facilitando o 
atendimento aos consumidores e otimizando o tempo de trabalho dos servidores;
• Call-center – Implantação de call-center, tira dúvidas e orientação sobre o 
funcionamento do DECON, além dos documentos necessários à abertura de re-
clamação; 
• Universidades – Termo de cooperação com universidades públicas e privadas, 
visando a incentivá-las para a inserção obrigatória da cadeira “Direito do Consu-
midor” em suas respectivas grades curriculares;
• Aperfeiçoar – Além do aprimoramento do atendimento diário ao consumidor, 
aperfeiçoamento da fiscalização realizada com base nas datas comemorativas e 
o fluxo de demandas.

DECON – JURDECON – PGE – FDID

• DECON-MPCE – Obteve índice de resolutividade equivalente a 97% das de-
mandas que lhe foram apresentadas em 2012/2013. O número supera, em muito, 
a média nacional, que foi de 62,6%. Os dados foram apurados pela Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça;

• JURDECON – Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor. Média processual: 2012 (recebidos: 405; julgados: 363); 2013 (re-
cebidos: 682; julgados: 420); 2014 (recebidos: 546; julgados: 412); 2015 – até 
setembro (recebidos: 344; julgados: 249);

• PGE – Destaca-se, igualmente, a operosa participação da Procuradoria-Geral 
do Estado do Ceará no processo de cobrança e execução das multas impostas às 
empresas que não observam as leis e demais regras que regem as relações de 
consumo;

• FDID – Essa eficiência, entre outras, se traduziu em crédito do Conselho Esta-
dual Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CEG/FDID), cujos valores 
em sua conta saltaram de R$ 975.104,53, em 2010, para R$ 20.983..061,04, em 
2015, a serem revertidos, mediante análise e eventual aprovação de projetos, em 
favor do MPCE, de outros órgãos e de ONGs.
2010 – R$ 975.104,53;
2011 – R$ 1.424.428,94 (incremento de 46,08%);
2012 – R$ 1.672.532,06 (incremento de 17,42%);
2013 – R$ 2.054.908,71 (incremento de 22,86%);
2014 – R$ 7.640.686,99 (incremento de 271,83%);
2015 – R$ R$ 7.215.399,81 – estimativa (redução de 5,57%);
Total – R$ 20.983.061,04.
Incremento de 639,96% na arrecadação do FDID – 2012/2015.
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• Criação de software – Criação do software Sistema de Pagamento de Multas 
(Documento de Arrecadação Estadual – DAE), ferramenta que permite o recolhi-
mento das multas aplicadas pelo órgão por meio de documento eletrônico a ser 
emitido pelo “Sistema de Geração de DAE – FDID”, disponível na intranet.

Secretário Executivo do DECON 
PJ Ann Celly Sampaio Cavalcante;
PsJ da Defesa do Consumidor 
Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória;
Antônio Carlos Azevedo Costa;
João Gualberto Feitosa Soares;
Nádia Costa Maia.

JURDECON
2012 – PcsJ Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins, Rosemary de Almeida Brasileiro, 
Zélia Maria de Moraes Rocha, Emírian de Sousa Lemos;
2013 – PcsJ Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins, Maria José Marinho da Fonseca, 
Rosemary de Almeida Brasileiro, Maria Elaine Lima Maciel, Zelia Maria de Mora-
es Rocha, Ednéa Teixeira Magalhães, Emirian de Sousa Lemos, Vanja Fontenele 
Pontes;
2014 – PcsJ Maria José Marinho da Fonseca, Vanja Fontenele Pontes, Maria Elaine 
Lima Maciel, Ednéa Teixeira Magalhães;
2015 – PcsJ Maria José Marinho da Fonseca, Vanja Fontenele Pontes, Maria Elaine 
Lima Maciel, Ednéa Teixeira Magalhães.

Correio eletrônico – procon-ce@mpce.mp.br; judercon@mpce.mp.br.
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Pioneira – A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública (PSP) é órgão 
de execução do Ministério Público do Estado do Ceará. Foi criada pela Lei Estadual 
nº 13.195/2002, tendo sido a primeira Promotoria de Justiça do Brasil especiali-
zada na defesa da saúde pública.

Atribuições – Fiscaliza a gestão da política de saúde do estado e do municí-
pio de Fortaleza, a vigilância sanitária, o repasse e o emprego das verbas públicas 
para a saúde; recebe denúncias de lesão a interesse do usuário de saúde pública; 
instaura inquérito civil e procedimento preparatório para a prevenção ou repara-
ção da lesão; ajuíza e acompanha ações judiciais.

Iniciativas – Das ações desenvolvidas no período de 2012 a 2015, entre 
outras, destacam-se:

• Atendimento – Estrutura de atendimento da rede pública de saúde (hospitais 
públicos federais, estaduais e municipais; postos de saúde; centros de atenção 
psicossocial e Unidades de Pronto Atendimento – UPA);
Situação das políticas públicas de saúde voltadas para o sistema prisional do 
estado do Ceará;
• Dependentes – Rede de Atenção à Saúde Mental, para atendimento aos pa-

Promotoria de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública
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cientes portadores de transtorno mental e dependentes químicos;
• UTI – Regulação de pacientes no sistema de saúde, inclusive quanto ao acesso 
a leitos de UTI, exames, consultas e tratamentos especializados; 
Remuneração – Atuação como intermediadora no diálogo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Fortaleza e a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará para 
tratar sobre a falta de pagamento pelos serviços prestados ao SUS por prestado-
res de serviços privados; 
• Conselhos – Funcionamento e estrutura dos Conselhos de Saúde;
• Comitê – Atuação junto ao Comitê de Enfrentamento às Drogas no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Ceará, com a realização de encontros em 
43 (quarenta e três) municípios cearenses, durante os quais foram discutidas 
estratégias para o combate à problemática das drogas, abordando os aspectos 
da prevenção, tratamento, segurança pública e reinserção social. Como resultado 
dos encontros, restaram criados Conselhos Municipais de Combate às Drogas em 
22 (vinte e dois) municípios, bem como verificada redução expressiva de cerca de 
40,63% do número de internações no Hospital de Saúde Mental de Messejana de 
dependentes químicos vindos do interior do Estado;
• No Brasil – A nível nacional, a PSP atua no Fórum Nacional da Saúde e na 
Comissão da Infância e Juventude, ambos órgãos do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP); na Comissão Permanente de Defesa da Saúde do Grupo 
Nacional de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores-
-Gerais dos Estados e da União (COPEDS/GNDH/CNPG); e na Associação Nacional 
do Ministério Público em Defesa da Saúde (AMPASA);
• Interação – Interação com diversos órgãos e entidades, mediante a partici-
pação no Comitê Executivo Estadual para a Saúde no Ceará/CNJ, tratando sobre 
demandas da saúde com impacto no Poder Judiciário, a exemplo das questões 
envolvendo leitos de UTI e medicamentos oncológicos;
• Audiências públicas – Atuação conjunta com a Comissão de Saúde da OAB/
CE para realização de atividades de fiscalização junto a unidades de saúde da ca-
pital e do interior do estado, além da efetivação de audiências públicas e eventos 
para discussão de temas relevantes no âmbito da saúde, a exemplo do II Fórum 
de Direito e Saúde e do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde (II e III 
edições); 
• SUS – Interlocução com o Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública 
Estadual (NUDESA), que resultou em parceria visando à resolução das demandas 
envolvendo direitos de usuários do SUS;
• Página eletrônica – Com o objetivo de levar aos membros do Ministério Pú-
blico do Estado do Ceará dados essenciais à atuação na defesa da saúde, foi 
estruturada página eletrônica com amplas informações acerca do tema, incluindo 
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legislação, material de apoio, modelos de ações judiciais, recomendações e ter-
mos de ajustamento de conduta;
• Novo endereço – Com novas instalações e localização, projeta-se a reestrutu-
ração da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública para otimização dos 
fluxos de trabalho.

O trabalho da promotora titular da PSP e de seus servidores tem resultado em 
medidas concretas visando à garantia de ações e serviços de saúde de qualidade 
e humanizados. 

Titular – PJ Isabel Maria Salustiano Arruda Pôrto

Correio eletrônico - psp@mpce.mp.br
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Atribuições – O GAECO foi instituído pela Resolução nº 003/2006-CPJ/MP/
CE (alterada pela Resolução nº 003/2011-CPJ/MP/CE). O grupo exerce suas atri-
buições, judiciais e extrajudiciais, no âmbito do território do Estado do Ceará, 
cuidando, entre outras atividades correlatas, de propiciar suporte probatório às 
ações e aos procedimentos compreendidos na órbita de atuação do Ministério 
Público do Estado do Ceará nas hipóteses e situações em que, a juízo do ór-
gão de execução com atribuição legal pela implementação da medida, houver 
omissão ou deficiência insuperável por parte da autoridade responsável pela in-
vestigação; provocar o desencadeamento da ação policial em face de delitos de 
maior complexidade ou sofisticação no seu processo de execução, colaborando 
com os órgãos de segurança na montagem das estratégias de investigação e na 
seleção das provas indispensáveis à deflagração dos procedimentos judiciais e 
extrajudiciais adequados à espécie; colaborar, quando solicitado, nas investiga-
ções afetas aos organismos policiais civis e militares ou resultantes da atuação 
administrativa, quando se imponham como condição de procedibilidade ou como 
elemento essencial às ações e/ou estratégias prioritárias a cargo do Ministério 
Público do estado do Ceará; manter controle sobre as interceptações telefônicas 
deferidas judicialmente, requeridas pelo próprio GAECO e/ou por outros órgãos 
do Ministério Público com atribuição legal, neste caso atuando por solicitação des-
te, realizando o acompanhamento conjunto da diligência; receber representações 
ou quaisquer outras peças de informações de pessoas ou entidades, relacionadas 

Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime 
Organizado - GAECO
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com os delitos praticados por organizações criminosas, instaurando procedimen-
tos administrativos na área de sua atribuição; requisitar diligências investigatórias 
e instauração de inquéritos policiais concernentes aos delitos praticados por or-
ganizações criminosas; expedir notificações para colher depoimentos e esclareci-
mentos e, em caso de ausência injustificada da parte, requisitar a condução coer-
citiva por intermédio da instituição policial; combater a ação de agentes públicos 
integrantes de organizações criminosas, realizando, quando necessário, trabalho 
conjunto com as organismos de segurança pública. 

Atividades realizadas – natureza e quantitativos
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Operações-outros realizados

2012
• Operação Arrastão - Combater quadrilha interestadual especializada em 
explodir caixas eletrônicos – MPCE (GAECO)/Coordenadoria de Inteligência da 
SSPDS-CE/Delegacia de Roubos e Furtos – 6 presos – apreendidos explosivos 
(1500 kg de nitrato de amônia, 2000 metros de cordel detonante, 1000 metros 
de estopim, 88 espoletas);
• Operação Trairi – Desarticular organização criminosa formada por servidores 
públicos do município de Trairi – fraudes em licitações – MPCE (GAECO-PROCAP)/
PJ de Trairi/Polícia Civil do Ceará – 8 presos – apreendidos documentos diversos;
• Operação Cisterna – Desarticular grupo criminoso que participava de fraudes 
em licitações públicas, principalmente em prefeituras do interior – MPCE (GAECO 
e PROCAP);
• Operação Acaraú – Combater o tráfico de drogas no Município de Acaraú – 
MPCE (GAECO-PJ de Acaraú);
• Operação Pedra – Desarticular organização criminosa responsável pelo tráfico 
de drogas e homicídios – MPCE (GAECO-PJ de Pedra Branca)/Secretaria de Segu-
rança Pública (SSPDS/CE) – 15 presos – apreendidos cerca de 3 quilos de drogas 
diversas e 9 armas de fogo;
• 20 auxílios a promotorias – No decorrer do ano de 2012, mediante a edição 
de portarias do PGJ, 20 (vinte) auxílios foram prestados a promotorias do interior 
do estado em diversos procedimentos e processos investigatórios;
• 16 procedimentos extrajudiciais (criminais-administrativos) instau-
rados – 16 (dezesseis) procedimentos foram instaurados pelo GAECO para in-
vestigar fatos relacionados a abuso sexual, homicídio, improbidade, estelionato, 
funcionamento de bingos, crime contra o sistema financeiro, grupo de extermínio, 
prestação de contas de gestão, crime de tortura, fraudes em licitações em órgãos 
públicos, tráfico de drogas e envolvimento de policial com tráfico de drogas.

2013
• Operação Pedra 2 – Prosseguir com a Operação Pedra, tendo em vista o sur-
gimento de outra organização criminosa ligada àquela atuante em Pedra Branca, 
igualmente envolvida com o tráfico de drogas – MPCE (GAECO)/Coordenadoria 
de Inteligência (SSPDS/CE) – 3 presos – apreendidos cerca de 200 quilos de 
maconha e 3 veículos;
• Operação Moringa - Sequenciar Operação Pedra 2, tendo em vista o surgi-
mento de outra organização criminosa ligada àquela atuante na operação ante-
rior, igualmente envolvida com o tráfico de drogas – MPCE (GAECO)/Coordenado-
ria de Inteligência (SSPDS/CE) – 7 presos – apreendidos cerca de 654 quilos de 
maconha, 2.630 quilos de crack e 3 veículos;
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• Operação Campo Limpo – Desencadeou uma operação por meio de inter-
ceptação telefônica para combater práticas criminosas cometidas por integrantes 
de torcidas organizadas – MPCE (GAECO e NUDETOR)/SSPDS/CE – apreendidos 
documentos diversos e computadores de membros das torcidas organizadas;
• Operação Técnico – Desarticular quadrilha especializada que tinha como ob-
jetivo fraudar concurso público realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça do 
Ceará – MPCE (GAECO)/Secretaria de Segurança Pública – 7 presos – apreendi-
dos 41 pontos eletrônicos que seriam utilizados nas fraudes;
• 24 auxílios a promotorias – No decorrer do ano de 2013, mediante a edi-
ção de portarias do PGJ, 24 (vinte e quatro) apoios/auxílios foram prestados a 
promotorias do interior do estado em diversos procedimentos e processos inves-
tigatórios;
• 56 procedimentos extrajudiciais (criminais-administrativos) instaura-
dos – 56 (cinquenta e seis) procedimentos foram instaurados pelo GAECO para 
investigar, entre outros, fatos relacionados a movimentação financeira suspei-
ta, fraude no Detran-CE, crime contra o sistema financeiro nacional, estelionato 
praticados por torcidas organizadas, homicídio qualificado, estelionato-seguro 
DPVAT, concorrência na Secretaria de Educação e de Assistência Social no mu-
nicípio de Fortaleza, participação de vereador em possível milícia-PMCE, crimes 
ambientais no município de Horizonte, grupo atuando na prática de delitos em 
Parambu, organização criminosa no município de Hidrolândia, corrupção/roubos 
e furtos de veículos e cargas, movimentação financeira suspeita, denúncia de 
prática ilícita na PMCE, contratação de operação de crédito, crime eleitoral contra 
o patrimônio, irregularidades em licitação, ameaça contra membro do MPCE, em-
préstimo consignados etc.;
• 6 SIMBA – 6 (seis) procedimentos instaurados a partir do Sistema de Mo-
vimentação Bancária (Simba), para investigação dos casos denominados Aço, 
Águia, De Pai Pra Filho, Gota D’agua, Rabelo e Covil. Ao todo, 83 pessoas foram 
investigadas;

2014
• Operação Cacique – Investigar fatos indicativos da ocorrência de crimes de 
fraude em licitações, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e formação de quadrilha, praticados por um grupo com características 
de organização criminosa formado por funcionários públicos do município de Ma-
racanaú e empresários – MPCE (GAECO)/Coordenadoria de Inteligência (SSPDS/
CE)/Polícia Civil do Ceará;
• Operação Procurador – Apurar possível participação de advogados e funcio-
nários públicos em esquema criminoso envolvendo comércio de imóveis através 
da aplicação ilegal do instrumento do usucapião – MPCE (GAECO-PROCAP).
• Operação Vespeiro – Analisar fatos indicativos da existência de crimes co-
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metidos por vereadores/servidores da Câmara Municipal de Fortaleza – 1 preso 
– MPCE (GAECO-PROCAP);
• Operação Polis – Analisar fatos que indicam a existência de crimes de pecula-
to, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro – MPCE (GAECO-PROCAP);
• Operação Dignitatem – Reprimir o funcionamento de casas de prostituição 
(casas de massagem) em Fortaleza, onde eram explorados sexualmente ado-
lescentes – 11 presos – MPCE (GAECO)/Coordenadoria de Inteligência (SSPDS/
CE)/Polícia Civil do Ceará – apreendidos livros de contabilidades e computadores, 
entre outros materiais;
• Operação Paraipaba – Investigação realizada na comarca de Paraipaba com 
o objetivo de identificar a existência de fraudes em licitação – MPCE (GAECO-PJ 
de Paraipaba);
• Operação Mandante – Identificar mandantes e executores de crime na cida-
de de Guaraciaba do Norte – MPCE (GAECO-PJ de Guaraciaba do Norte);
• Operação Fisco – Apurar possíveis fraudes nas concessões de alvarás de 
construções, omissões de fiscalização, crimes contra a administração publica, cor-
rupção ativa, concussão e formação de quadrilha na comarca de São Gonçalo do 
Amarante – MPCE (GAECO-PJ de São Gonçalo do Amarante);
• 14 auxílios a promotorias – No decorrer do ano de 2014, mediante a edição 
de portarias do PGJ, 14 (quatorze) auxílios foram prestados a promotorias do 
interior do estado em diversos procedimentos e processos investigatórios;
• 77 procedimentos extrajudiciais (criminais-administrativos) instau-
rados – 77 (setenta e sete) procedimentos foram instaurados pelo GAECO para 
investigar, entre outros, fatos relacionados a crime eleitoral contra o patrimônio, 
ameaça contra membro do MPCE, movimentação financeira suspeita, explora-
ção sexual de crianças e adolescentes, fraude no seguro DPVAT, irregularidades 
em concessões de liminares no TJCE, fraude-CNH/Sobral, SAAE/Sobral, prática 
de ilícito penal contra credora de precatório, crime contra a economia popular, 
estelionato/NNEX MARKETING DIGITAL, RIF nº 11935 COAF/MF, denúncia de 
improbidade em Tianguá, MOVIDA-Movimento em Favor da Vida, denúncia de as-
sociação criminosa em Eusébio, integrante do PCC preso em Pacatuba, Operação 
Romaria Segura, Microsoft Corporation, Operação Província 2 etc.;
• 30 SIMBA – 30 (trinta) procedimentos instaurados a partir do Sistema de 
Movimentação Bancária (Simba), para investigação dos casos denominados 
Dominó, Anatocismo, R Schuch 2, Propel, Cacique, Simulacro, Bebedouro, Fraude 
em Licitação, Paraipaba, Prodígio, Grupo Moraisinho, Arsenal, Rio Seco, BNB, Pi-
res Ferreira 2006 a 2008, Loteamento Paracuru Beach etc.;

2015 (até setembro)
• Operação Carroça – Desmontar organização criminosa que fraudava licita-
ções no município de Itarema no âmbito do transporte público escolar – MPCE 
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(GAECO-PJ de Itarema) – 8 presos – apreendidos computadores, HDs externos, 
tablets, celulares e vários documentos;
• Operação Aquiraz – Desarticular organização criminosa no município de Aqui-
raz que fraudava procedimentos de desapropriação, mediante a falsificação de 
documentos e procurações, desviando dinheiro público – MPCE (GAECO-PROCAP) 
– apreendidos computadores, celulares, documentações etc.;
• Operação Hora do Lanche – Combater organização criminosa que fraudava 
licitações no fornecimento de merenda pública escolar no município de Russas-CE 
– MPCE (GAECO-PJ de Russas) – 3 presos – apreendidos celulares, computado-
res, HDs externos e vários documentos;
• 12 auxílios a promotorias – No decorrer do ano de 2015, mediante a edição 
de portarias do PGJ, 12 (doze) apoios/auxílios foram prestados a promotorias do 
interior do estado em diversos procedimentos e processos investigatórios;
• 76 procedimentos extrajudiciais (criminais-administrativos) instau-
rados – 76 (setenta e seis) procedimentos foram instaurados pelo GAECO para 
investigar fatos delituosos/ilícitos administrativos de várias naturezas;
• 40 SIMBA – 40 (quarenta) procedimentos instaurados a partir do Sistema de 
Movimentação Bancária (Simba), para investigação, entre outros, dos casos 
denominados J Filho, Banco Fantasma, Desmonte Coreaú, Laranja Cearense, A 
Italiana, Chofer, Plantão Judiciário, Câmara Escura, R Schuch 3, Leicam, Pro-
ex, Impressora, Shopping, Vênus, Lagoa das Almécegas, Detran Legal, Peixeira, 
Procurador, Romanos, Casa CAPS, Desapropriação, Fisco, Costa Leste, Garra_T, 
Herbas, Drive etc.;
• 13 notícias de fato – 13 (treze) procedimentos foram instaurados a partir de 
notícias de fato consistentes em crimes contra a Administração Pública e outros.

Coordenador  
PJ Marcos William Leite de Oliveira;
Vice-Coordenador 
PJ Neemias de Oliveira Silva;
Membros 
PJ Manoel Epaminondas Vasconcelos Costas;
PJ Francisco Rinaldo de Sousa Janja;
PJ Agostinho Oliver Ramos Teles.

Correio eletrônico - gaeco@mpce.mp.br.
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Atribuições – A PROCAP, vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de 
Justiça, foi instituída pelo Provimento nº 036/2000/PGJ-CE, reformulado pelo 
Provimento nº 25/2011/PGJ-CE, sendo órgão de execução destinado, entre ou-
tras atribuições, a defender e fiscalizar os interesses da Administração e do 
patrimônio público do estado e dos municípios; combater os delitos praticados 
contra a Administração Pública, propondo as medidas adequadas para prevenir 
e reprimir tais delitos, no desempenho das atribuições delegadas do PGJ nos 
feitos de competência originária do Tribunal de Justiça relacionados aos crimes 
praticados por agentes públicos estaduais ou municipais que gozem de foro por 
prerrogativa de função.

Considerações – Durante o último quadriênio, buscou-se executar um tra-
balho de natureza preventiva no que diz respeito à defesa do patrimônio público 
nas esferas estadual e municipal, tanto mediante a prestação de apoio técnico 
às Promotorias de Justiça do interior do estado, instrumentalizado-as de sorte a 
terem melhores condições de ingressarem com as devidas ações civis e penais 
competentes, com vistas à responsabilização civil e penal de agentes públicos ím-
probos ou envolvidos em práticas criminosas; como mediante ações executadas 
em parceria com os Tribunais de Contas.

Procuradoria de Justiça dos
 Crimes Contra a Administração 

Pública - PROCAP
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ATIVIDADES ESPECÍFICAS - (2012-2015)

Acompanhamento e intervenções em ações penais – As ações penais objeto 
de acompanhamento e de intervenções pela PROCAP, normalmente relacionadas 
a crimes de responsabilidade ou a infrações comuns praticadas contra a Adminis-
tração Pública por agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de fun-
ção, tramitam regularmente nas Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, podendo-se indicar os seguintes dados:

• O Tribunal de Justiça remeteu à PROCAP, no período de 1º de janeiro de 2012 
a 17 de setembro de 2015, 612 (seiscentos e doze) processos:

2012 2013 2014 2015

106 140 201 165
 

• Foram encaminhados pela PROCAP ao Tribunal de Justiça ou à Delegacia dos 
Crimes Contra a Administração e Finanças Públicas 549 (quinhentos e quarenta e 
nove) processos, com as devidas manifestações:

2012 2013 2014 2015

90 112 182 165

• Constam em análise 34 (trinta e quatro) processos com vista à PROCAP;

• No total, a PROCAP atua em 148 (cento e quarenta e oito) feitos perante o 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim distribuídos:

PcJ José Maurício Carneiro 98
PJ Herton Ferreira Cabral 29
PJ Luiz Alcântara Costa Andrade 07
PJ Ricardo de Lima Rocha 06
PJ Marcus Vinícius Amorim de Oliveira 05
PJ Eloilson Augusto da Silva Landim 03
TOTAL 148

• Foram ajuizados 125 (cento e vinte e cinco) pedidos de autorização para abertu-
ra de inquéritos originários e instaurados 20 (vinte) procedimentos investigatórios 
criminais (PIC):

 

2012 2013 2014 2015

36 23 35 31
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2012 2013 2014 2015

06 12 01 01

• Foram oferecidas 36 (trinta e seis) denúncias perante o TJCE, lastreadas em 
inquéritos policiais e/ou em processos administrativos, exclusivamente contra au-
toridades com prerrogativas de foro (prefeito, deputado, promotor, juiz):

 

2012 2013 2014 2015

16 06 10 04

• Manifestações em procedimentos administrativos – A PROCAP, Procuradoria 
especializada, recebe, tanto de órgãos públicos como de jurisdicionados, grande 
carga de peças de informações e de procedimentos administrativos visando a for-
necer elementos para o Ministério Público exercer seu mister na área específica:

Distribuição dos procedimentos 
(até 09/2015)

Requerimentos
Notícias de Fato

PcJ José Maurício Carneiro 89
PJ Herton Ferreira Cabral 48
PJ Luiz Alcântara Costa Andrade 83
PJ Ricardo de Lima Rocha 81
PJ Marcus Vinícius Amorim de Oliveira 72
PJ Eloilson Augusto da Silva Landim 37
TOTAL 410

Procedimentos Arquivados Quantidade
2012 180
2013 301
2014 151
2015 164

Procedimentos administrativos 
remetidos Quantidade

Para Órgãos do MPE/CE 3.993
Para Órgãos Federais 87
Para Órgãos Estaduais 21
Para o Tribunal de Justiça 131
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• Despachos – Foram proferidos nos procedimentos administrativos que trami-
taram ou tramitam um total de 5.579 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove) 
despachos:

2012 2013 2014 2015

856 2.157 1.446 1.120

• Ofícios – Foram expedidos 8.907 (oito mil, novecentos e sete) ofícios no mes-
mo período, para diversos órgãos, tais como Assembleia Legislativa, Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Jus-
tiça, Câmaras Municipais, Prefeituras, Promotorias de Justiça, bancos, órgãos fe-
derais e estaduais, juízes e delegacias, entre outros;

• Outros expedientes - Foram ainda expedidos, no total, 316 (trezentos e 
dezesseis) memorandos, 488 (quatrocentos e oitenta e oito) notificações, 58 (cin-
quenta e oito) mandados de constatações, 317 (trezentos e dezessete) cartas 
precatórias e 05 (cinco) ofícios-circulares, entre janeiro de 2012 e setembro de 
2015.

• OPERAÇÕES – Atuando em parceria com promotores de justiça lotados em 
comarca do interior do estado do Ceará, a PROCAP apoiou e/ou realizou diversas 
operações, tais como:

• Caso dos banheiros (2012) – Foi protocolizado, no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), o PIC nº 06/2011, no qual se investigou desvio de recursos de 
convênios relacionados a kits sanitários para cidades do interior, utilizando-se de 
entidades associativas;
• Ipu (2012) – Em conjunto com a Promotoria de Justiça de Ipu, foi deflagra-
da uma operação no município de Ipu, onde foram cumpridos oito mandados 
de prisão e busca e apreensão de pessoas envolvidas no escândalo referente a 
investigações de desvio de verbas para licitação e construção de “kits sanitários” 
naquele município;
• Monsenhor Tabosa (2012) – Em conjunto com a Promotoria de Justiça de 
Monsenhor Tabosa, foi deflagrada uma operação no município de Monsenhor 
Tabosa, onde foram cumpridos 18 mandados de prisão temporária e 21 man-
dados de busca e apreensão. A operação conseguiu desarticular mais um grupo 
organizado que atuava no município, fraudando processos licitatórios e desviando 
recursos públicos;
• Trairi (2012) – No município de Trairi, foram cumpridos 16 mandados de 
prisão e 25 mandados de busca e apreensão. Os documentos são referentes a 
pessoas ligadas à Prefeitura de Trairi acusadas de fraudes em licitação, formação 



202

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

203

de quadrilha, falsidade ideológica e condescendência criminosa;
• Operação Anti-Desmonte (2012) – A PROCAP, em conjunto com o Tribunal 
de Contas dos Municípios (TCM/CE), desencadeou uma operação com a finalidade 
de dar maior celeridade aos processos de combate ao desmonte promovido por 
gestores municipais que não se reelegeram ou não elegeram seus sucessores. 
Cerca de 39 municípios, identificados por enquadramento em matriz de risco 
ou por denúncias fundamentadas, foram visitados pelas equipes fiscais do TCM 
e promotores de justiça, levantando informações de campo que resultaram em 
relatórios de situação e posterior transformação em Tomada de Contas Especiais 
(TCEs). Os casos avaliados como de maior gravidade pelo Ministério Público con-
duziram ao afastamento de gestores, por decisão judicial, e bloqueio de recursos 
financeiros para saldar compromissos que se encontravam a descoberto, em des-
respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal;
• Mensalinho de Uruoca (2013) – Em conjunto com a Promotoria de Justiça 
de Uruoca, foi deflagrada uma operação no município, na qual foram cumpridos 
vários mandados de busca e apreensão, também tendo sido apreendidos diversos 
documentos, arma, mídias e computadores, tendo como alvo vereadores acusa-
dos de receber propina para aprovar projetos de lei de interesse do ex-prefeito;
• Quixeramobim Limpo (2013) – A PROCAP, em conjunto com a Promotoria 
de Justiça de Quixeramobim e com o Grupo de Atuação Especial e Combate ao 
Crime Organizado (GAECO), deflagrou a Operação Quixeramobim Limpo, visando 
à investigação de supostas fraudes licitatórias, tendo sido cumpridos cerca de 20 
mandados de busca e apreensão;
• Quixeramobim Limpo II (2013) – A operação intitulada “Quixeramobim 
Limpo II” apreendeu diversos processos de licitação relacionados a certames 
supostamente fraudulentos ocorridos na Prefeitura Municipal de Quixeramobim. 
Ainda em consequência desta operação, a justiça deferiu várias medidas limi-
nares, tais como o afastamento das funções de todos os requeridos (prefeito, 
vice-prefeito, procurador-geral do município, secretários municipais e membros 
da comissão de licitação, entre outros), pelo prazo de 180 dias; além de haver 
decretado a indisponibilidade de bens e da quebra dos sigilos bancário e fiscal 
dos envolvidos;
• Operação Tolerância Zero (2013) – A chamada Operação Tolerância Zero 
foi fruto da investigação conjunta realizada por força-tarefa composta por pro-
motores de justiça designados pela Procuradoria-Geral de Justiça para auxiliar a 
Promotoria de Quixeramobim, bem como pela PROCAP e pelo GAECO, na qual se 
investigou o desvio de verbas públicas no referenciado município, mormente me-
diante a contratação temporária de familiares de gestores, o acúmulo de cargos 
públicos e o pagamento a “funcionários fantasmas”;
• Operação Jijoca de Jericoacoara (2013) – A Promotoria de Justiça de Jijo-
ca de Jericoacoara, a PROCAP, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União 
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realizaram operação em conjunto para cumprir o mandado de prisão expedido 
contra o ex-prefeito de Jijoca de Jericoacoara e contra outras 08 (oito) pessoas 
envolvidas em supostas fraudes licitatórias. Também foram cumpridos outros 11 
(onze) mandados de busca e apreensão em Jijoca de Jericoacoara e em Sobral;
• Itaiçaba (2013) – A Promotoria de Justiça de Itaiçaba, com apoio da Polí-
cia Civil e da PROCAP, realizou operação objetivando colher elementos de prova 
relacionados a desvios de recursos públicos por meio de locação de veículos, 
praticados durante a gestão do ex-prefeito Frank Gomes. No foco da investigação 
está a empresa Logic Express, que tem sede em Fortaleza e que, mesmo sem 
possuir um só veículo, recebeu dos cofres públicos mais de 22 milhões de reais 
entre 2010 a 2012;
• Potengi (2013) – A PROCAP ofereceu denúncia com representação por pri-
são preventiva e afastamentos de gestores públicos do município de Potengi. As 
investigações apontaram que um grupo criminoso atuava no município desde 
2009, sob o comando do Prefeito Municipal, objetivando fraudar a aplicação de 
recursos públicos;
• Operação Vil Metal (2013) – Esta operação teve foco no Município de São 
Gonçalo do Amarante, mas a expectativa é de que se colham provas relacionadas 
a crimes realizados também em outros municípios cearenses. A operação inves-
tiga crimes contra a administração pública, desvio de recursos públicos, lavagem 
de dinheiro, evasão de divisas e contratos licitatórios fraudulentos;
• Operação Miragem (2013) – Nesta operação foram cumpridos 29 (vinte e 
nove) mandados de busca e apreensão nos municípios de Quixadá, Fortaleza, 
Russas e Morada Nova. A operação afastou 23 (vinte e três) gestores e servidores 
do Município de Quixadá – entre eles, o vice-prefeito, a primeira-dama e os se-
cretários de Educação, de Saúde, de Administração e de Turismo, além de todos 
os membros da comissão de licitação;
• Operação Miragem II (2013) – Com o andamento das investigações da 
Operação Miragem I, foram verificados indícios de novas irregularidades na ad-
ministração pública de Quixadá, ensejando a realização de nova operação no 
mesmo município, a qual objetivou o cumprimento de 15 (quinze) mandados de 
prisão temporária e de 19 (dezenove) mandados de busca e apreensão;
• Operação Carcará (2013) - O 7º Núcleo de Tutela Coletiva de Sobral, a PRO-
CAP, a Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho realizaram a operação com 
o objetivo de cumprir 16 (dezesseis) mandados (07 de prisão temporária e 09 
de busca e apreensão) referentes a pessoas acusadas de fraudes em licitações, 
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, corrupção e formação de quadrilha;
• Operação Tejuçuoca (2013) – Uma operação de combate à corrupção cum-
priu 08 (oito) mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Te-
juçuoca e Coreaú. A ação foi desencadeada pela PROCAP, pela Promotoria de 
Justiça de Tejuçuoca e pela Polícia Civil;
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• Operação Bebedouro (2014) - A PROCAP, com apoio da Polícia Civil, realizou 
em Aiuaba, no mês de abril de 2014, a “Operação Bebedouro”, tendo sido cum-
pridos 06 (seis) mandados de busca e apreensão, fruto de denúncias relacionadas 
a supostas irregularidades em licitações;
• Operação Vespeiro (2014) – Os Promotores de Justiça auxiliares da PROCAP, 
em auxílio à 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Fortaleza, e agentes da Polícia 
Civil do Ceará cumpriram, em agosto de 2014, 03 (três) mandados de busca e 
apreensão no gabinete do vereador Antônio Farias de Sousa (conhecido como 
“Aonde É”) na Câmara Municipal de Fortaleza, na residência do vereador e na re-
sidência de um de seus assessores parlamentares. A investigação visou a apurar 
denúncias de desvios de recursos públicos provenientes da Verba de Desempe-
nho Parlamentar (VDP) do referido vereador;
• Sobral (2014) – Em novembro de 2014, a 2ª Promotoria de Justiça de Sobral, 
com apoio da PROCAP, deflagrou no município de Sobral uma operação visando 
ao cumprimento de 06 (seis) mandados de busca e apreensão e 04 (quatro) man-
dados de prisão, no combate de fraudes em licitações de eventos;
• Baturité (2014) – A PROCAP e a Polícia Civil cumpriram diversos mandados 
de busca e apreensão em várias secretarias e na residência do prefeito municipal, 
o qual foi afastado do cargo juntamente com outros seis servidores da Prefeitu-
ra. A ação atendeu a denúncias de desvio de recursos e licitações fraudulentas, 
além de outras irregularidades que vinham sendo praticadas pela Administração 
Pública Municipal de Baturité;
• Aquiraz (2015) – A Promotoria de Aquiraz, em parceria com a PROCAP e 
o GAECO, realizou, em maio de 2015, uma série de diligências na Prefeitura 
Municipal de Aquiraz, em cumprimento a mandados de busca e apreensão para 
apurar indícios de crimes de peculato, corrupção passiva e ativa, falsificação de 
documento público, uso de documento falso, advocacia administrativa e fraude 
processual atribuídos ao procurador-geral do município (David Sucupira Barreto), 
bem como a servidores municipais, advogados e empresários;
• Operação Caixa Preta (2015) – A PROCAP, em auxílio à 18ª Promotoria 
de Justiça Criminal da Comarca de Fortaleza, participou, em junho de 2015, do 
cumprimento de 30 (trinta) mandados de busca e apreensão no gabinete e na 
residência do vereador Leonelzinho Alencar, no Instituto Jáder de Alencar e na 
residência de funcionários e parentes do político. A ação investiga suposto desvio 
da verba de desempenho parlamentar (VDP) para uso pessoal e desvio de verba 
destinada ao instituto para fins sociais;
• Operação Madalena (2015) – A PROCAP, em auxílio à Promotoria de Justi-
ça de Madalena, juntamente com o GAECO e com promotores designados pelo 
PGJ, participou de operação consistente em cumprimentos de mandados de 
buscas e apreensões na prefeitura, secretarias e outros órgãos de Madalena, 
visando à apuração de fatos relativos a supostas fraudes licitatórias e desvios 
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de recursos públicos, culminando com o afastamento do Prefeito Municipal e 
vários secretários;
• Operação Juazeiro do Norte (2015) – Os Promotores de Justiça assessores 
da PROCAP auxiliaram a Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte no cumpri-
mento de mandados de busca e apreensão em investigação acerca de supostas 
fraudes em procedimentos de desapropriação, permutas e doações de imóveis 
realizados pelo município em favorecimento da empresa AC Imóveis. A ação cul-
minou com o afastamento do Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, Raimundo 
Macedo, bem como o bloqueio de seus bens;
• Operação Carroça (2015) – A PROCAP, em auxílio à Promotoria de Justiça 
de Itarema, deflagrou, em agosto de 2015, operação que resultou na prisão de 
08 (oito) pessoas, acusadas de crimes de fraudes em licitações, falsificação de 
documentos públicos e uso de documentos falsos e desvio de recursos públicos 
do transporte escolar da Prefeitura Municipal de Itarema.

“Fenômeno cearense expõe inépcia dos demais Estados

... Nenhum outro Estado brasileiro tem tantos presos por corrupção quanto 
o Ceará. São 820, dos quais 813 são funcionários públicos acusados de cometer 
peculato. O segundo colocado no ranking, São Paulo, tem 42 corruptos presos a 
menos, embora tenha 11 vezes mais presidiários, de modo geral, do que o Ceará. 
Metade dos presos por crimes contra a administração em São Paulo não são cor-
ruptos, mas contrabandistas. ...” (Trecho de matéria veiculada no jornal Estadão 
– Política – 04 de maio de 2013 l 22h 34 – Análise: José Roberto de Toledo).

Instalações – Em 2012, funcionava a PROCAP em espaço reduzido de três sa-
las na Sede da PGJ/CE. Hoje, instalada em imóvel distinto com área de 302 m², 
encontra-se em andamento nova transferência para outro imóvel com área ainda 
mais ampla.

Veículo – Substituído o veículo Chevrolet-Astra por um Toyota-Hilux.

Pessoal – Em 2012, contava a PROCAP com um quadro de pessoal correspon-
dente a 3 (três) técnicos ministeriais. Hoje, esse quadro é composto por 2 (dois) 
analistas ministeriais, 6 (seis) técnicos ministeriais, 2 (dois) estagiários e 5 (cinco) 
prestadores de serviços terceirizados (auxiliar, operador de máquina reprográfica, 
vigilância 24h, mensageiro).

Gratificação – Instituída por lei a gratificação correspondente a 10% do valor 
do subsídio para os membros lotados na PROCAP e em outros órgãos de chefia 
e assessoramento. 
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Novos promotores – Dois novos promotores foram designados pelo PGJ para 
auxiliar a PROCAP.

Intercâmbio – Visando a otimizar a atuação da PROCAP, foram estabelecidos 
intercâmbios com entidades e órgãos públicos (p. ex., convênios), nas esferas 
federal, estadual e municipal, que atuam em áreas afins, visando à obtenção 
de elementos técnicos especializados e necessários ao desempenho das funções 
ministeriais relativas à apuração dos fatos delitivos específicos.

Eventos - Participações de membros da PROCAP em eventos e cursos, aqui e no 
exterior, foram viabilizados em busca da aquisição de experiências e conhecimen-
tos visando a aperfeiçoar o ofício específico.

Considerações finais – Por todo o consignado, crê-se que os objetivos da Pro-
curadoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (PROCAP) foram 
atingidos, não, ainda, na dimensão necessária, eis que, nessa área, há muito o 
que se fazer, sobretudo em ações preventivas, a depender de mais incremento 
em infraestrutura material e de pessoal para dar suporte a todas as demandas, 
com maior nível de eficiência e abrangência.

Coordenador 
PcJ Benon Linhares (até 11/04/2012);
PcJ José Maurício Carneiro (a partir de 12/04/2012).
       
Promotores de justiça assessores – 
PsJ Luiz Alcântara Costa Andrade; Herton Ferreira Cabral; Ricardo de Lima Rocha; 
Marcus Vinícius Amorim de Oliveira; Eloilson Augusto da Silva Landim.

Correio eletrônico – procap@mpce.mp.br. 
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Criação-estruturação – A Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado 
do Ceará foi criada pela Lei Estadual n° 14.093, de 03 de abril de 2008, em con-
sonância com as disposições do art. 130-A, § 5°, da Constituição Federal, alterado 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004. O Provimento nº 
063/2014, editado pelo Procurador-Geral de Justiça, criou sua estrutura organi-
zacional e administrativa.

Objetivos – Este órgão integra a estrutura administrativa do Gabinete do Pro-
curador-Geral de Justiça e tem por objetivo a implementação de mecanismos que 
propiciem mais agilidade e transparência na atuação dos órgãos do Ministério Pú-
blico, sendo um canal permanente de intercomunicação e interlocução que permi-
te aos cidadãos reclamar, sugerir, representar, apresentar críticas e elogios e obter 
informações, bem como acompanhar as ações desenvolvidas pela instituição. 

GESTÃO 2012 - 2013

Estrutura

• Novas instalações – A Ouvidoria foi realocada em espaço físico mais amplo e con-
dizente com suas atividades na sede da PGJ-CE, onde permanece até hoje.
• Pessoal – Em 2012, dois servidores integravam o quadro de pessoal da Ouvido-
ria. Hoje, são 5 servidores, além do Vice-Ouvidor e dois PsJ assessores. 

Ouvidoria-Geral do MPCE



208

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

209

Processos-evolução

• Interlocução – Manutenção de canal permanente de comunicação com entida-
des públicas e privadas estreitamente ligadas à atividade-fim das Ouvidorias, em 
todas as esferas de poder;
• CONOMP – O PcJ José Valdo Silva, Ouvidor-Geral no período 2012 a 2014, foi 
eleito, por unanimidade, Presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Minis-
tério Público dos Estados e da União – gestão 2013/2014;
• Convênio com o TCM – Firmado convênio, via PGJ-CE, com o Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM), para viabilizar o apoio a ações de atendimento ao cidadão, 
incluindo cooperação, articulação de esforços, constituição de parcerias estra-
tégicas e definição de diretrizes mediante ações conjuntas. A Ouvidoria do MP 
esteve presente nas ações realizadas pelo programa “TCM Cidadania e Controle 
Social”, com o propósito de fornecer subsídios aos cidadãos para exercerem, de 
forma mais efetiva e direcionada, o controle social da gestão pública no âmbito 
das administrações municipais;
• Parceria com a SEDUC – A Ouvidoria-Geral também firmou parceria com a 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará para a implantação do projeto “Mi-
nistério Público na Escola”. A partir deste projeto, os integrantes da instituição 
visitaram 59 escolas públicas estaduais em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Ho-
rizonte, proferindo palestras, informando aos alunos, pais e professores sobre o 
verdadeiro papel do Ministério Público na sociedade;
• Estrutura orgânica – Foi criada a estrutura organizacional e administrativa da 
Ouvidoria-Geral do MPCE, mediante a edição do Provimento nº 063/2014;
• Novo sistema de Ouvidoria – O novo sistema de informação de Ouvidoria foi 
importado do CNMP e adaptado às necessidades do MPCE.

DADOS

Tipologia das manifestações
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Meios de contatos utilizados

Ouvidor-Geral – PcJ José Valdo Silva (25/06/12 a 24/06/14);
Vice-Ouvidor – PcJ Luiz Eduardo dos Santos;
Assessores – PJ Isabel Maria Salustiano Arruda Porto;
PJ Thelma Regina Braga Damasceno.

GESTÃO 2014 - 2016

Atividades institucionais

• Termo de Cooperação – Aos 11 de agosto de 2014, foi celebrado Termo de Coo-
peração entre a PGJ-CE, a Ouvidoria e o TCM, objetivando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas e a realização do evento “Capacidades: educação, participa-
ção e transformação”, consistentes na capacitação de gestores e servidores mu-
nicipais, bem como no desenvolvimento de ações de educação e controle social 
dedicadas à comunidade estudantil. Vários municípios do interior do estado foram 
e serão visitados. Na programação desses eventos, a Ouvidoria-Geral profere 
palestras sobre transparência e controle social, além de outros temas correlatos;
• Novos projetos – Na atual gestão, a Ouvidora-Geral tem dado continuidade 
às iniciativas de seus antecessores, bem como criado e implementado novos 
projetos, a saber: “Conhecendo o Ministério Público”, “Ouvidoria Itinerante” e 
“Ouvidoria Até Você”;
• Projeto “Conhecendo o Ministério Público” – Desenvolvido e direcionado ao 
público escolar de Fortaleza, em parceria com a Secretaria de Educação do Es-
tado do Ceará. A visitação das escolas ao edifício-sede da Procuradoria-Geral 
de Justiça visa a estreitar os laços de confiança com a sociedade, a preservação 
da imagem externa da organização e a apresentação da missão institucional do 
Ministério Público aos estudantes da rede pública de ensino, com a elaboração 
e distribuição de cartilhas, panfletos, folders e banners, divulgando o papel da 
Ouvidoria do Ministério Publico;
• Programa “Ouvidoria Itinerante do Ministério Público” – Propõe-se a ouvir e 
promover a cidadania, divulgando as atribuições do Ministério Público e da Ouvi-
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doria-Geral em unidade móvel que deverá percorrer os municípios e localidades 
mais longínquos e mais isolados do estado do Ceará. A implantação do projeto 
terá início do ano de 2016, com a concretização da compra e adaptação do veí-
culo para essa finalidade;
• Programa “Ouvidoria Até Você” – Visa ao estreitamento de relações entre as 
promotorias e procuradorias com a Ouvidoria mediante a realização de encontros. 
Na execução deste programa, já foram visitados os promotores de justiça com 
atuação nas varas da infância e da juventude, nas varas criminais e no Núcleo de 
Defesa do Idoso e Portador de Deficiência;
• Projeto “Rede Ouvir - Ceará” – No dia 16 de abril de 2015, a Ouvidoria promo-
veu a I Reunião Estadual de Implementação da Rede de Ouvidorias do Estado do 
Ceará. O objetivo do encontro foi estabelecer um pacto de cooperação para in-
centivar a criação de novas ouvidorias e promover a implementação de um siste-
ma integrado para facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos. Nesse sen-
tido, encontra-se em processo de formalização o Protocolo de Intenções da Rede 
de Ouvidorias do Estado do Ceará (Rede Ouvir), já assinado por vários parceiros, 
que visa a promover a união de todas as Ouvidorias do estado, viabilizando a 
troca de informações, dados e experiências, para fins de estudo e propostas de 
ações que fortaleçam e promovam esse importante canal de acesso do cidadão;
• Representação – Com vistas à integração nacional das Ouvidorias, este órgão 
ministerial participou das reuniões agendadas no Conselho Nacional de Ouvidores 
do Ministério Público (CNOMP) e do II Encontro Nacional de Ouvidores do Minis-
tério Público.

Atividades internas

• Regimento – Elaboração de minuta de Regimento Interno já encaminhada à 
deliberação do Órgão Especial;
• Novo Sistema – Implantado novo Sistema de Gerenciamento das Manifestações, 
virtualizando as demandas encaminhadas, mediante software disponibilizado pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Ouvidor-Geral – PcJ Maria Magnólia Barbosa da Silva (25/06/14 a 24/06/16).
Vice-Ouvidor – PcJ Oscar d’Alva e Souza e Filho;
Assessores – PJ Ana Cláudia de Morais; PJ Luciano Tonet.

Correio eletrônico – ouvidoria@mpce.mp.br.
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Por intermédio da Lei nº 15.233, de 14 de novembro de 2012, foram criadas 
6 Promotorias de Justiça de Entrância Final:
6ª e 7ª Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza;
•Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Caucaia;
•Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro do Norte;
•Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Maracanaú;
•Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Sobral.

Através da Lei nº 15.535, de 7 de março de 2014, foi criada a Promotoria de 
Justiça do Júri da Comarca de Juazeiro do Norte, de Entrância Final.

SERVIDORES DO MPCE - CARGOS CRIADOS

Promotorias - Cargos Criados
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A Lei nº 15.536, de 7 de março de 2014, criou 152 (cento e cinquenta e dois) 
cargos de servidores de carreira, sendo:

• 42 cargos de Analista Ministerial, assim distribuídos:

1 (um) cargo de bacharel em Agronomia;
1 (um) cargo de bacharel em Arquitetura e Urbanismo;
1 (um) cargo de bacharel em Ciências Biológicas;
6 (seis) cargos de bacharel em Ciências Contábeis;
3 (três) cargos de bacharel em Ciências da Computação;
1 (um) cargo de bacharel em Comunicação Social;
15 (quinze) cargos de bacharel em Direito;
1 (um) cargo de bacharel em Engenharia Ambiental;
4 (quatro) cargos de bacharel em Engenharia Civil;
1 (um) cargo de bacharel em Engenharia Elétrica;
1 (um) cargo de bacharel em Engenharia Mecânica;
1 (um) cargo de bacharel em Geologia;
2 (dois) cargos de bacharel em Psicologia;
2 (dois) cargos de bacharel em Serviço Social;
1 (um) cargo de bacharel em Biblioteconomia;
1 (um) cargo de bacharel em Ciências Atuariais.

• 110 (cento e dez) cargos de Técnico Ministerial.

• Após a realização de concurso público, iniciado com a publicação do Edital nº 
001/2013, publicado no Diário da Justiça de 1º de abril de 2013, foram nomea-
dos, em novembro de 2013, 64 (sessenta e quatro) técnicos ministeriais.

• Em janeiro de 2014 foram nomeados 03 (três) técnicos ministeriais e 01 (um) 
analista ministerial, bacharel em Direito.

• Em março de 2014 foram nomeados 02 (dois) Técnicos Ministeriais.

• Em agosto de 2014 foram nomeados 115 (cento e quinze) técnicos ministeriais 
e 20 (vinte) Analistas Ministeriais. Destes, 17 (dezessete) bacharéis em Direito e 
03 (três) bacharéis em Ciências da Computação.
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• Em novembro de 2014 foram nomeados 06 (seis) Analistas Ministeriais.

Através da Lei nº 15.740, de 29 de dezembro de 2014, foram criados 02 (dois) 
cargos em comissão na estrutura do DECON de Fortaleza:

• 01 (um) cargo de Oficial da Secretaria-Executiva do Programa Estadual de Pro-
teção de Defesa do Consumidor – DECON/CE, Símbolo DAS-1;
• 01 (um) cargo de Assessor Jurídico do Programa Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor – DECON/CE, Símbolo DNS-2.
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Reivindicação da classe, que coincidia com a edição da Constituição de 1988, 
foi efetivada. Hoje, o correspondente a 1/12 dos nossos recursos orçamentários é 
depositado mensalmente em conta bancária exclusiva da PGJ/CE, sendo reverti-
dos os valores oriundos das aplicações financeiras em favor do MPCE.

Duodécimo 
um Marco
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Realizar a missão institucional. Esta meta estratégica requer que se compa-
tibilize a gestão do Órgão com as expectativas de uma sociedade cada vez mais 
complexa em suas relações. A trajetória entre o ideário ministerial e a sua con-
cretização, sabemos, não é tarefa fácil. No caminho, há percalços de toda ordem, 
internos e externos.

O equilíbrio, para tanto, é condição sine qua non para a manutenção da esta-
bilidade do cotidiano institucional.

Todo Mundo é Igual

Mais do que em outros órgãos, o exercício do poder interno no MP deve se 
efetivar de modo democrático, participativo, em concerto com todos, sem qual-
quer discriminação, oportunizando a muitos o desempenho de funções adminis-

Estabilidade do 
Cotidiano Institucional
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trativo-institucionais que, ao expor vocações e habilidades, possam contribuir 
para o processo de formação e reconhecimento de lideranças internas – todos são 
cogestores. O modelo e os fins da Instituição Ministerial impõem o compromis-
so de contribuir para um ambiente propício à formação das próprias lideranças, 
tanto para o presente quanto para o futuro – mais do que outros interesses, é 
necessário defender valores.

A gestão observou o tratamento isonômico, sem qualquer privilégio, postura 
essencial a um órgão que tem por missão vigiar o regime democrático.

Unidade

A estabilidade do cotidiano institucional é construção permanente e de todos, 
membros e servidores. Tem como amálgama a unidade sempre almejada, que 
não deve ser apenas recurso de retórica, mas traduzir-se por atos concretos.

Uma conduta de respeito e convivência harmoniosa com a divergência. As-
sim o foi.
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Atribuição – Instituída pela Portaria nº 1104/2011, a Comissão Interinsti-
tucional Permanente para o Processo Eletrônico na Justiça do Estado do Ceará 
(COINT), tem como atribuições a deliberação e recomendação de providências e 
soluções pertinentes à conformação, ao projeto de virtualização, das demandas 
e ajustes que se fizerem necessários à efetiva implantação e funcionalidade do 
processo judicial eletrônico em 1º e 2º graus de jurisdição.

Atividades

• Solicitações e expedição de recomendações visando ao aprimoramento, tanto 
do Portal SAJ quanto do PJE, junto à Secretaria de TI do TJ/CE e Fórum Clóvis 
Beviláqua;
• Providências para soluções de problemas no Processo Judicial Eletrônico (PJE);
• Apoio à Secretaria de TI da PGJ quando se faz necessário qualquer ajuste no 
sistema eletrônico, mediante interlocução com TI do TJ/CE;
• Recebimento e encaminhamentos para solução de reclamações de membros 
acerca de dificuldades no uso do SAJ e PJE;
• Acompanhamento de testes de ferramentas do SAJ junto à Promotoria “piloto”;

Comissão Interinstitucional 
do Processo Eletrônico 

COINT
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• Realização de treinamento em “intimação on line” para todos os promotores de 
Família, Fazenda Pública e Tóxico;
• Intermediação entre a PGJ-CE e o TJCE de todas as questões relativas aos sis-
temas eletrônicos judiciais;
• Apoio aos membros junto às respectivas varas no que se refere às “filas de 
intimação do MP”, no Sistema Eletrônico;

Avanços – Lentidão e contratempos têm caracterizado a implantação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico no Estado do Ceará. Melhorias e avanços são sugeridos, 
com insistência, pela COINT, os quais, não obstante autorizados pelo TJCE desde 
2012, ainda se encontram em fase de execução. 

Responsável – PJ Ana Bastos Alencar
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Constituição – O Comitê de Enfrentamento às Drogas no âmbito do Minis-
tério Público do estado do Ceará foi instituído por meio de Portaria do PGJ/CE, n° 
1.699/2012, datada de 20 de abril de 2012, integrando-o a PcJ Eliani Alves Nobre, 
Vice-Procuradora-Geral de Justiça, como presidente; e, como secretária, a PmJ da 
Saúde Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, membro da Comissão Permanente 
de Defesa da Saúde (COPEDS/GNDH/CNPG).

Objetivos – Referido Comitê foi criado para uma atuação de forma integrada, 
conciliando as especificidades de seus respectivos âmbitos de ação, com o fim de 
implementar, no estado do Ceará, as estratégias de enfrentamento às drogas de 
âmbito nacional, definidas pelo GNDH/CNPG.

Firmou-se como um dos objetivos específicos deste Comitê o estímulo ao en-
volvimento das Secretarias dos Municípios para desenvolver projetos de enfrenta-
mento às drogas, delimitando quatro eixos de trabalho, quais sejam: prevenção, 
tratamento, segurança pública e reinserção social.

Parceiros – A participação dos palestrantes nos eventos realizados resultou 
de parcerias firmadas com a Universidade Estadual do Ceará, Hospital de Saúde 
Mental Professor Frota Pinto, Exército Brasileiro, Instituto Dr. Vandick Ponte, Polí-
cia Civil do Estado do Ceará e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do 
Estado do Ceará, entre outros.

Comitê de Enfrentamento 
às Drogas 
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Metodologia de Trabalho – A metodologia do trabalho efetuado seguiu a 
linha de encontros previamente agendados com as autoridades municipais, com 
ampla divulgação de modo a possibilitar a participação da sociedade em geral na 
construção de soluções específicas para a problemática de cada localidade.

Encontros realizados – No período compreendido entre 2012 e 2014, 43 
(quarenta e três) encontros foram realizados nos seguintes municípios: Fortaleza, 
Tianguá, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Pacajus, Quixadá, Itapipoca, Igua-
tu, Canindé, Camocim, Pedra Branca, Sobral, Aracati, Boa Viagem, Várzea Ale-
gre, São Benedito, Capistrano, Palmácia, Bela Cruz, Barbalha, Baturité, Acarape, 
Aracoiaba, Itapiúna, Crateús, Redenção, Paramoti, Barreira, Tauá, Uruburetama, 
Madalena, Beberibe, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Jaguaruana, Itapajé, Ocara, 
Granja, Fortim, Aratuba, Viçosa do Ceará, Ararendá e Icó.

Resultados

• Participantes – Foram expedidos 2.789 (dois mil, setecentos e oitenta e nove) 
certificados, número correspondente aos participantes efetivos;
• Conselhos municipais – Criaram o Conselho Municipal de Combate às Drogas 
os seguintes municípios: Aracati (Lei Municipal nº 163/2007), Ararendá (Lei Muni-
cipal nº 282/2013), Barreira (Lei Municipal nº 460/2011), Baturité (Lei Municipal 
nº 1.619/2014), Bela Cruz (Lei Municipal nº 560/2004), Boa Viagem (Lei Munici-
pal nº 1.173/2013 e Portaria nº 557/2013), Canindé (Leis Municipais nº 1.672/01 
e 2.183/12), Capistrano (Lei Municipal nº 1.057/2014), Caucaia (Leis Municipais 
nº 2.219/2011 e nº 2.361/2012, Decreto nº 455/13 e Portaria nº 016/2012), Cra-
teús (Lei Municipal nº 72/2009, fls.119/125), Fortaleza (Decreto nº 13.139/2013, 
fls.127/128), Fortim (Lei Municipal nº 310/2008, fls.130/132), Icó (Lei Municipal 
nº 771/2011), Iguatu (Lei Municipal nº 801/02, Decreto nº 37/2002 e Lei Muni-
cipal nº 1.980/2013), Itapipoca (Lei Municipal nº 038/2014), Pacajus (Lei Muni-
cipal nº 49/2009), São Gonçalo do Amarante (Lei Municipal nº 1.001/09), Sobral 
(Leis Municipais nº 341/01 e 1.162/2012), Tauá (Lei Municipal nº 1.964/2013), 
Tianguá (Lei Municipal nº 700/2012), Várzea Alegre (Lei Municipal nº 850/2014 e 
849/2014), Viçosa do Ceará (Lei Municipal nº 646/2014).

Resultados qualitativos

• Internações – Redução das internações de usuários de drogas oriundos do 
interior do estado, possibilitando o aumento na assistência aos dependentes quí-
micos da capital;
Extinção de internações consideradas desnecessárias, possibilitando as indica-
ções mais precisas de internações de dependentes nos casos de maior gravidade, 
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nos quais é necessário o afastamento da família para o tratamento de desintoxi-
cação do dependente;
• Redução – Demostrou-se, em quadro comparativo, que no ano de 2012 (perí-
odo em que não houve a atuação do Comitê) houve um aumento de 8% em re-
lação ao ano de 2011 no tocante às internações de usuário do interior do estado. 
Com o início das mobilizações no interior, verificou-se uma redução expressiva 
em torno de 40,63% em relação ao ano de 2012 relativamente ao número de in-
ternações de dependentes químicos oriundos do interior. Comparando o primeiro 
trimestre do ano de 2014 com o mesmo período do ano de 2013, atestou-se a 
redução de 15,62% no número de internações de usuários do interior, conforme 
dados fornecidos pelo Serviço de Arquivo Médico (SAME) do Hospital de Saú-
de Mental Professor Frota Pinto (HSMM). Informações mais amplas dos dados 
aqui apresentados e suas fontes estão contidos no Processo Administrativo nº 
23807/2014-0;
• Fortalecimento institucional – O trabalho de campo realizado permi-
tiu não só a obtenção de resultados concretos, mas elevou, de forma ainda 
mais palpável, a respeitabilidade e a confiança da população em relação ao 
Ministério Público, reforçando a convicção de que o foco maior da Instituição, 
conforme preceitua o art. 127, caput, da Constituição Cidadã, é, de fato, o 
resguardo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, motivo pelo qual 
se deve buscar, junto aos demais poderes, a concretização de políticas públi-
cas como forma de efetivar os direitos fundamentais que emanam do Estado 
Democrático de Direito.



224

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

225

O Ministério Público do Estado do Ceará e a Escola Superior do Ministério Pú-
blico somaram esforços para dar sequência, a cada ano, à realização do Fórum de 
Ciência Penal, coordenado pelo PcJ José Valdo Silva, que atingiu a sua 22ª edição 
nos dias 12 a 14 de agosto de 2015.

Fórum de Ciência Penal
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Dos mais longevos – O evento, que faz parte do calendário científico cul-
tural do Ministério Público Estadual, vem integrando, com elevado êxito, o calen-
dário dos eventos nacionais de igual natureza, constituindo um centro de conver-
gência para difusão do conhecimento jurídico no espaço territorial cearense, hoje 
avançando em âmbito nacional.

No ano de 1993, o então Promotor de Justiça José Valdo Silva, quando titular 
da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza-CE, idealizou o sobredito 
evento no intuito de fornecer à comunidade jurídica alencarina um espaço fecun-
do de debates e trocas de experiências exitosas na seara penal.

Desde sua primeira edição, o tradicional encontro vem contribuindo para a 
análise de temas da maior relevância na ciência penal e correlatas, com participa-
ções de grandes doutrinadores pátrios, integrantes da magistratura, do Ministério 
Público, advogados, defensores públicos, delegados de polícia, ministros, soció-
logos, entre outros.

Reconhecimento – Durante a realização do evento, ocorre a outorga do 
Troféu Forças Vivas, honraria conferida desde o ano de 2001 como reconhecimen-
to aos que laboram em busca de uma sociedade mais justa, bem como aos que 
se dedicam ao aperfeiçoamento de nossas instituições e inspiraram consciências 
cidadãs.

Público – Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria 
Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, integrantes das Polícias Federal, Civil 
e Militar, servidores públicos, estudantes de Direito participam e refletem sobre 
os temas debatidos.

Objetivos gerais – Analisar os temas de maior relevância na ciência penal e 
processo penal. Abrir um espaço de debates entre os participantes com os maio-
res doutrinadores pátrios na esfera penal.

Metodologia – Além da apresentação teórica e dos estudos de caso, o Fó-
rum possibilita a eficaz integração, reforçando laços e compartilhando iniciativas 
de sucesso, tanto em âmbito estadual como nacional, provendo a integração para 
ações estratégicas conjuntas. Os participantes são instados a refletir sobre os 
desafios que o futuro reserva para o Direito Penal.

Vigésima terceira edição – Em 2015, o Fórum de Ciência Penal atingiu, 
com elevado êxito, a sua 23ª Edição com a participação de conferencistas/pa-
lestrantes de amplo e consolidado reconhecimento, a exemplo de Rogério Greco, 
Renato Brasileiro de Lima, Aury Lopes Júnior, Cláudio Mendes Júnior, Emerson 
Garcia, Cleber Masson e Luiz Flávio Gomes.
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O programa “O PROMOTOR E A COMUNIDADE PELA MORALIDADE” foi lan-
çado oficialmente no dia 28 de agosto de 2009 pelo PJ Alexandre Pontes Aragão, 
com o propósito de sensibilizar e fomentar a conscientização da comunidade no 
trabalho fiscalizador da administração pública para prevenir a corrupção – busca 
de atuação pró-ativa e transformadora.

CNPG – Por sua relevância social, o Conselho Nacional de Procuradores Ge-
rais (CNPG) também aderiu ao projeto com o objetivo de ampliar a divulgação 
nacional da Campanha de Combate à Corrupção”.

- Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Minis-
tério Público dos Estados e da União, realizada no dia 27 de abril, em Vitória/ES.

Além fronteiras – Para além dos limites do estado do Ceará, palestras ver-
sando sobre o projeto foram ministradas pelo PJ Alexandre Pontes Aragão, como, 
p. ex., no “I Encontro Nacional Ministério Público: Pensamento Crítico e Práticas 
Transformadoras”, realizado pelo MPSP em São Paulo/SP; “Semana do Ministério 
Público/RN”, em Natal/RN; no âmbito da Reunião Ordinária do Conselho Nacional 
dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), 
realizada em Vitória/ES.

O programa também foi exposto à “XII Jornada do Núcleo de Psiquiatria do 
Estado do Ceará”, à “Auditoria Cívica na Saúde”, à “2ª Reunião dos Diretores de 

O Promotor e a Comunidade 
Pela Moralidade
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Escolas do Ministério Público do Brasil”, bem como à Semana do Ministério Públi-
co/CE, todos ocorridos em Fortaleza/CE. 

Cursos – No período compreendido entre os anos de 2012 e 2015, o pro-
grama esteve em 13 comarcas, desenvolvendo cursos durante 7 dias, com carga 
horária total de 28 horas/aula, capacitando, em cada localidade, em média, cerca 
de 41 pessoas para o exercício do controle social. Camocim, Tauá, Pacajus, Cho-
rozinho, Ocara, Mucambo, Iguatu, Pedra Branca, Martinópole, Boa Viagem, São 
Benedito, Canindé e Arneiroz.

Entre outras repercussões positivas, menciona-se compromisso firmado por 
alunos de Camocim visando a criar a “Associação Transparência Camocim”; parti-
cipante que desenvolveu projeto de conscientização cidadã dirigido aos estudan-
tes de Tauá; compromisso dos participantes de criar um Observatório em Paca-
jus; grupo de estudantes que criou ONG denominada INFAC para o controle social 
em Chorozinho; aprovação de moção contra a PEC 37 pela Câmara Municipal de 
Ocara; em Mucambo, pessoas da comunidade formalizaram junto ao MP oito de-
núncias, sendo três acerca de irregularidades em licitações, três em contratos da 
administração e duas sobre nepotismo.

Dois outros cursos estão previstos para 2015: um em Irauçuba e outro em 
Fortaleza, este dirigido a profissionais da imprensa e estudantes do curso de 
Comunicação.

Ato - Em trâmite, segue a elaboração de ato a ser subscrito pelo PGJ/CE, que 
institucionalizará o programa no âmbito do MPCE. 

É o Ministério Público do Estado do Ceará, de forma alternativa e interativa, 
promovendo a coletivização dos conhecimentos acerca da possibilidade/neces-
sidade de o próprio cidadão, individualmente ou em grupo, exercer o controle 
social da Administração Pública.
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Ambiente Democrático 
por meio de seus Membros / Servidores,

 o MPCE projetou-se e projeta-se 
em nível Nacional / Internacional

A construção de um ambiente democrático – Sendo o Ministério Público 
resultado de uma permanente obra coletiva (afirmação que encontra fundamento 
na constituição orgânica da Instituição), o exercício do poder interno, portanto, 
mais do que em outros órgãos, deve se efetivar de modo realmente democráti-
co, participativo, em concerto com todos, sem qualquer discriminação, oportuni-
zando a muitos o desempenho de funções administrativo-institucionais que, ao 
expor vocações e habilidades, possam contribuir para o processo de formação e 
reconhecimento de lideranças internas – todos somos cogestores. O modelo e 
os fins da nossa Instituição nos impõem o compromisso de contribuir para um 
ambiente propício à formação de nossas próprias lideranças, para o presente e 
para o futuro – mais do que outros interesses, devemos defender valores. Este foi 
o ambiente efetivado pela Administração.



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

230

MEMBROS/SERVIDORES 
DO MPCE

FUNÇÕES EXERCIDAS A NÍVEL 
NACIONAL/INTERNACIONAL

PJ ALEXANDRE DE OLIVEIRA 
ALCÂNTARA

Diretor da Região Nordeste da Asso-
ciação Nacional de Membros do Ministério 
Público de Defesa dos Direitos dos Idosos 
e Pessoas com Deficiência (AMPID).

PJ BENEDITO AUGUSTO DA 
SILVA NETO 

Vice-Presidente do Colégio de Direto-
res de Escolas dos Ministérios Públicos do 
Brasil.

PJ HUGO JOSÉ LUCENA 
DE MENDONÇA 

Vice-Presidente da Associação Brasi-
leira de Magistrados, Promotores de Jus-
tiça e Defensores Públicos da Infância e 
Juventude.

PcJ JOSÉ VALDO SILVA 

Presidente do Conselho Nacional dos 
Ouvidores do Ministério Público – Mem-
bro da Comissão de Acompanhamento 
de Processos de Interesse do Ministério 
Público nos Tribunais Superiores (CNPG).

 

PcJ LEO CHARLES HENRI 
BOSSARD II

Presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores e Promotores de Justiça 
de Fundações e Entidades de Interesse 
Social (PROFIS).

PJ MANUEL PINHEIRO 
FREITAS

Vice-Presidente da “International As-
sociation Of Prosecutors” (IAP) para as 
Américas.

PcJ EULÉRIO SOARES 
CAVALCANTE JÚNIOR

Membro da Comissão de Acompanha-
mento de Processos de Interesse do Mi-
nistério Público nos Tribunais Superiores 
– representante do MPCE junto ao Comitê 
de Políticas de Segurança Institucional do 
Ministério Público – FNG (CNMP).
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PcJ JOSÉ WILSON 
SALES JÚNIOR

Membro do Grupo Permanente de 
Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios (CNPG) – membro do Fórum 
Nacional de Articulações das Ações do 
Ministério Público para a Copa do Mundo 
(CNMP).

PJ JOSEANA FRANÇA PINTO
Membro Auxiliar da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público (CNMP) – 
2012-2013.

PcJ PEDRO CASIMIRO 
CAMPOS DE OLIVEIRA

Representante do MPCE junto ao Co-
mitê de Políticas de Segurança Institucio-
nal do Ministério Público – FNG (CNMP).

PcJ SHEILA CAVALCANTE 
PITOMBEIRA

Membro Colaborador da Comissão 
de Planejamento Estratégico do CNMP – 
Coordenadora do Projeto Grupo do Meio 
Ambiente da Comissão de Defesa dos Di-
reitos Fundamentais do CNMP.

PJ ALEXANDRE PONTES 
ARAGÃO

Coordenador Estadual e Membro Na-
cional do Programa “O QUE VOCÊ TEM A 
VER COM A CORRUPÇÃO?” (CNPG).

PJ ANAILTON MENDES 
DE SÁ DINIZ

Membro da Comissão Permanente de 
Combate à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (CNPG).

PJ ANTONIA LIMA SOUSA Membro da Comissão Permanente da 
Infância e da Juventude (CNPG).
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PJ ANTONIO IRAN 
COELHO SÍRIO

Gestor Estadual das Metas da Estraté-
gia Nacional de Justiça e Segurança Pú-
blica junto ao CNMP (2012-2013) – Mem-
bro Colaborador da Comissão do Sistema 
Prisional, Controle Externo da Atividade 
Policial e Segurança Pública (2014-2015) 
– Representante da Administração Supe-
rior do Fórum Nacional de Gestão – FNG 
(CNMP).

PJ EDNA LOPES 
COSTA DA MATTA

Membro da Comissão Permanente 
da Pessoa com Deficiência e do Idoso 
(CNPG).

PJ EVELYNE MARIA COSTA 
BENEVIDES ROCHA

Membro Auxiliar da Comissão de Con-
trole Administrativo e Financeiro – 2012 
(CNMP).

PJ FRANCISCO ELNATAN 
CARLOS DE OLIVEIRA

Membro da Comissão Permanente de 
Educação (CNPG).

PJ HUMBERTO IBIAPINA 
LIMA MAIA

Gestor Estadual das Metas da Estraté-
gia Nacional de Justiça e Segurança Pú-
blica (ENASP).

PJ ISABEL MARIA SALUS-
TIANO ARRUDA PORTO

Coordenadora-Geral da Comissão Per-
manente de Defesa da Saúde – COPEDS 
(CNPG).

PJ JARLAN BARROSO 
BOTELHO

Membro da Comissão de Acompa-
nhamento de Processos de Interesse do 
Ministério Público nos Tribunais Superio-
res (CNPG).

PJ JOÃO DE DEUS 
DUARTE ROCHA

Assessor da CONAMP nos trabalhos 
de enfrentamento à PEC 37/11.
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PJ FRANCISCO EDSON 
DE SOUSA LANDIM

Coordenador do Programa dos Nú-
cleos de Mediação Comunitária do Ceará, 
foi agraciado com a Medalha Nacional de 
Acesso à Justiça, conferida pelo Ministé-
rio da Justiça pelas relevantes contribui-
ções à promoção, ampliação e democra-
tização do acesso à justiça no Brasil. A 
homenagem deveu-se à sua dedicação, 
desde 1999, ao referido Programa.

Agraciado com prêmio conferido 
pelo CNMP na categoria “Diminuição da 
Criminalidade e Corrupção” – 2º Lugar 
(Programa dos Núcleos de Mediação Co-
munitária).

PJ ANDRÉ ARAÚJO 
BARBOSA

Ao lado do PR Ricardo Magalhães, foi 
agraciado na 3ª Edição do Prêmio Repú-
blica (ANPR), com menção honrosa, em 
face da interposição de ACP que resultou 
na instalação de leitos de UTI em Sobral, 
fruto de parceria entre o MPCE e o MPF.

TM FRANCISCO ANTÔNIO 
TÁVORA COLARES

Eleito Presidente da Associação Na-
cional dos Servidores do Ministério Públi-
co – ANSEMP.

TM JOSÉ POLYCARPO 
DE NEGREIROS LEITE

Eleito Diretor Financeiro da Associa-
ção Nacional dos Servidores do Ministé-
rio Público – ANSEMP.

COORDENADORA DO 
CONTROLE E AUDITORIA 
INTERNA DINA QUINTAS 

COLARES ARAÚJO

Solicitada pela Corregedoria Nacio-
nal (CNMP), participou de inspeções e 
da elaboração de pareceres prévios nos 
Ministérios Públicos Estaduais de Ron-
dônia, Tocantins, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Espírito Santo, Goiás, Maranhão 
e Amapá; bem como pareceres conclusi-
vos das inspeções de Sergipe, Pernam-
buco, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito 
Santo, Goiás, e Maranhão.
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PJ/PGJ ALFREDO 
RICARDO DE HOLANDA 
CAVALCANTE MACHADO

Eleito Vice-Presidente do Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais dos 
Estados, do Distrito Federal e da União 
(CNPG) para a Região Nordeste.

PJ MANOEL EPAMINONDAS 
VASCONCELOS COSTA

Membro do Grupo Estrutural e Ope-
racional do Grupo Nacional de Combate 
às Organizações Criminosas (CNPG).

PJ MARCOS WILLIAM 
LEITE DE OLIVEI

Membro do Grupo Estrutural e Ope-
racional do Grupo Nacional de Combate 
às Organizações Criminosas (CNPG).

PJ MARIA DE FÁTIMA COR-
REIA CASTRO

Membro da Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos Humanos (CNPG).

PJ RAIMUNDO BATISTA 
DE OLIVEIRA

Representante do Ministério Público 
junto à Comissão Permanente do Meio 
Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patri-
mônio Cultural, COPEMA, no âmbito do 
GNDH (CNPG).

PJ RAIMUNDO 
NONATO CUNHA

Membro da Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos Humanos (CNPG).
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MEMBROS

• Diárias – aumento de 60% em deslocamentos nos limites do estado; presta-
ção de diárias ao membro do MPCE quando convocado pela Administração; em 
consequência de reajuste de 5% no subsídio, ocorreu incremento, no mesmo 
percentual, no valor da diária em deslocamentos para dentro e fora do estado;
• Ajuda de Custo por Exercício Cumulativo de Função – 10% e 15% sobre 
o valor do subsídio da entrância de respondência ou auxílio;
• Auxílio-Moradia – instituído pela Lei Complementar Estadual nº 115, de 
14/11/2012, correspondente a 10% sobre o valor do subsídio, beneficiando, ini-
cialmente, promotores de justiça do interior; ampliado para o teto estabelecido 
pelo STF/CNJ/CNMP e estendido a todos membros do MPCE, desde que inexisten-
te moradia em residência oficial (Provimento nº 185/2014);
• Auxílio-Alimentação – instituído em 03/07/2013 pelo Provimento nº 
152/2013. Reajustado para R$ 942,00 a partir de janeiro/2015;
• Diferença de subsídios – Entre a entrância de origem e a entrância superior: 
5% e 10%;
• Reajuste anual do subsídio – 2013/2014: 5%; 2015: 14,6%;
• Gratificação – exercício da função de Procurador-Geral, Vice-Procurador-Ge-
ral, Corregedor-Geral e Vice, Ouvidor-Geral e Vice e Diretor da ESMP: 10% sobre 
o valor do subsídio;
• Gratificação 2 – exercício de função de direção, chefia ou assessoramento nos 
gabinetes do Procurador-Geral e Vice, Corregedor-Geral e Vice, Ouvidor-Geral e 

Membros - Servidores - Pessoal
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Vice ou em outros órgãos do MPCE: 10% do valor do subsídio (regulamentada 
pelo Provimento nº 111/2014).

SERVIDORES

• Equiparação de vencimentos – Lei nº 15.166, de 25.05.12 (D.O. 29.05.12): 
equiparou os vencimentos dos servidores do MPCE aos dos servidores do TJCE; 
regulamentou o concurso de remoção; regulamentou o auxílio-alimentação; fixou 
o número de servidores na progressão;
• Auxílio-Alimentação – reajuste do valor do auxílio-alimentação, de R$ 
396,00 (janeiro/2012) para R$ 942,00 (janeiro/2015), representando incremento 
de 138%;
• Auxílio-Creche – estabelecido pela Lei nº 15.472, de 22 de novembro de 
2013: em 2015 o valor foi reajustado para R$ 480,00;
• Gratificação – Provimento nº 066/2012: regulamentou a concessão de Gra-
tificação pela Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico a servidor 
com lotação em gabinete de Procurador de Justiça que seja membro do Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Ceará;
• Diárias – reconhecido o direito de o servidor perceber diárias quando em des-
locamento às comarcas vinculadas;
• Diárias 2 - em 2015, o valor da diária de servidores foi reajustado em 60%;
• Bolsa de Estudo – concessão de bolsas de estudo para cursos de especializa-
ção promovidos pela ESMP;
• Provimento nº 134/2012 – regulamentou, no âmbito do Ministério Público 
do Estado do Ceará, a concessão de auxilio-alimentação aos servidores, revogan-
do o Provimento nº 35/2007;
• Remoção – Provimento nº 204/2012: regulamentou a remoção de servidores 
do quadro permanente de pessoal do Ministério Público do Estado do Ceará;
• Remoção 2 – quatro concursos de remoção realizados;
• Serviço extraordinário – o Provimento nº 0173/2014, de 08/09/2014, regu-
lamentou o serviço extraordinário;
• Capacitações/Cursos/Seminários – 2012: 303 servidores capacitados; 
2013: 529 servidores capacitados; 2014: 147 servidores capacitados; 2015: 61 
servidores capacitados;
• Criação de cargos – em março de 2014, foram criados 42 cargos de analista 
ministerial e 110 cargos de técnico ministerial, totalizando 152 novos cargos (Lei 
nº 15536, 07/03/2014);
• Nomeações – em agosto de 2014, foram nomeados 119 (cento e dezenove) 
técnicos ministeriais e 20 (vinte) analistas ministeriais.
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ESTAGIÁRIOS

• Vagas – mais 89 vagas de estagiários foram criadas, perfazendo um total 
de 280;
• Remuneração – o valor da bolsa dos estagiários foi reajustado em 47%, de 
R$ 510,00 para R$ 750,00;
• Transporte – reajuste do valor do vale-transporte dos estagiários, de R$ 88,00 
para 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos), a partir de julho de 2014;
• Eficiência – pela Lei nº 125/2013, que modificou a Lei Complementar nº 
72/2008, restou aprimorado, eficiente e flexibilizado o processo seletivo de es-
tagiários.

TRABALHO VOLUNTÁRIO

Já deliberado pelo Órgão Especial e enviado à ALEC proposta de anteprojeto 
de lei que regulamenta o ingresso de pessoas no MPCE a título de trabalho vo-
luntário.

PRIMEIRO PASSO

• Projeto Primeiro Passo – em parceria com a Secretaria do Trabalho e De-
senvolvimento Social, 115 jovens foram cadastrados para iniciação ao trabalho 
no MPCE com o objetivo de proporcionar o aprendizado prático e experiências 
que possibilitam o crescimento profissional e pessoal dos jovens de comunidades 
vulneráveis, entre 16 e 22 anos, que estão cursando o Ensino Fundamental II, 
Educação Especial, Ensino Médio ou que tenham concluído o Ensino Médio, na 
tentativa de promover uma melhoria na qualidade de vida do público focalizado.

EM ANDAMENTO

• Projeto de resolução que regulamentará o pagamento de horas extras aos ser-
vidores, nos casos de plantões e convocações prévias.
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Refeita a logística de distribuição de material de consumo, que passou a ser 
entregue na sede de cada Promotoria do interior.

Material 
de Consumo
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Em cumprimento ao Termo de Cooperação Técnica assinado com o Ministério 
Público do Trabalho – 7ª Região, objetivando aperfeiçoar as políticas públicas vol-
tadas ao setor pesqueiro e à habilitação indevida no seguro-desemprego do pes-
cador artesanal, os Promotores de Justiça do Estado do Ceará executam várias 
ações preventivas e coibitivas, materializadas em audiências públicas e batimento 
de informações cadastrais (INFOSEG, Receita Federal, DETRAN e INSS, SIM-TCM/
CE e Justiça Eleitoral, diligências in loco, demanda de informações nos órgãos 
governamentais, entidades de classe e sociedade civil).

A necessidade de um instrumento jurídico capaz de somar esforços com ins-
tituições com capilaridade de atendimento nos 120 municípios em que os pesca-
dores requerentes do seguro-defeso residem e exercem a atividade surgiu após a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN nº 3.464-2, publicada em 6.3.2009. 
Nesta ADIN, o Supremo Tribunal Federal desobrigou os beneficiários da apresen-
tação do atestado da colônia de pescadores, por entender que essa exigência ca-
racterizava violação ao princípio da livre associação profissional prevista no artigo 
8º, inciso V, parágrafo único, da Constituição Federal. Diante da vulnerabilidade 
do Registro Geral de Pescador Profissional e da falta de controle ocupacional por 
espécie capturada, o SINE/IDT recorreu ao Ministério Público do Trabalho para 
viabilizar formalmente um modelo de atendimento cooperado que atendesse às 
necessidades urgentes de moralização do benefício.

Nascia, então, o Termo de Cooperação Técnica – TCT firmado entre 
o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado do Ce-
ará e, posteriormente, a Defensoria Pública-Geral do Estado do Ceará, 
cujo projeto-piloto ocorreu em 2009, nos municípios de Trairi (defeso 
da lagosta) e Aracati (defeso das espécies de piracema), apresentando 
resultados surpreendentes, conforme gráfico.

Seguro Defeso 
Modelo Nacional

COMBATE ÀS FRAUDES - PESCADOR ARTESANAL DO CEARÁ
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A ampliação da participação do Ministério Público e demais órgãos no pro-
cesso de habilitação dos pescadores no Estado do Ceará possibilitou a cobertura 
unânime de municípios contemplados pelo seguro-defeso, sendo os Promotores 
de Justiça do Estado do Ceará os responsáveis por mais de 95% das ações de-
sempenhadas. 

As constantes denúncias de irregularidades, principalmente sobre a falta de 
condições de navegabilidade das embarcações lagosteiras, motivaram os Pro-
motores a demandar à Capitania dos Portos do Ceará uma vistoria técnica para 
elaboração de laudo de navegabilidade, objetivando legitimar a assinatura da 
declaração, em cumprimento ao referido Termo. 

Esta ação resultou na exclusão de 165 embarcações permissionadas no defe-
so de 2014, ficando seus proprietários inibidos de declarar prepostos tripulantes 
perante a autoridade jurídica responsável pelo cumprimento do Termo. A econo-
mia de recursos ao erário público originada com esta medida foi de, aproximada-
mente, R$ 3.583.800,00.

      

Requerentes do Seguro-Desemprego do Pescador 
Artesanal nos Defesos da Lagosta e Piracema

DEFESOS/ANO 2010 2011 2012 2013 2014

Lagosta 6.544 6.880 6.935 6.924 6.949

Piracema 5.524 5.133 5.305 5.131 4.506(*) 

TOTAL 12.068 12.013 12.240 12.055 11.455

Fonte: MTE/SINE/CE-IDT
     

 
(*) Redução do número de requerentes decorrente do volume dos recursos hídricos.  
Dados atualizados até Junho/2015

Estado do Ceará - 2010 a 2015

Nota:
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Os relatórios de vistoria técnica e laudos de navegabilidade da Marinha men-
cionados no parágrafo acima foram encaminhados pelos integrantes do Termo de 
Cooperação Técnica ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Traba-
lho e ao SINE/CE-IDT. Este fato motivou o MPF e o MPT a elaborarem o Procedi-
mento Preparatório – Recomendação nº 12/2014, destinada à Superintendência 
Federal da Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, para, entre outras medidas, 
condicionar a entrega do Certificado de Permissão de Pesca da Embarcação La-
gosteira à realização de vistoria completa na presença de um representante da 
Capitania dos Portos. Este trabalho contou também com a participação do MPF, 
MPT, SRTE, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Promotores de Justiça, SINE/IDT e 
Colônias, numa força-tarefa movida pela necessidade de preservação dos recur-
sos pesqueiros, pela garantia do exercício seguro da profissão e pela moralização 
da concessão do seguro-defeso.

Ações dos Promotores de Justiça junto aos órgãos responsáveis pela regula-
mentação da documentação, segurança e política pesqueira

CAPITANIA DOS PORTOS: 

• Relatório de vistoria/navegabilidade das embarcações permissionadas para a 
captura de lagosta.

• Renovação do Título de Inscrição da Embarcação, acrescentando a data de 
validade.

IBAMA:

• Relação das embarcações lagosteiras autuadas, com discriminação de motivos.

• Comprovação do recebimento do mapa de bordo e destino da produção (IN nº 
26/2005).
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• Emissão de Laudos Técnicos em estuários de águas continentais para fins de 
constatação da reprodução dos peixes de piracema. Ex: Aracati, Eusébio, Itare-
ma, Chaval e Aquiraz.

MPA/SFPA-CE:

• Relação das embarcações permissionadas para a captura da lagosta, deferidas 
e indeferidas.

• Consulta à SFPA visando a constatar se os proprietários (pessoas físicas) das 
embarcações lagosteiras são armadores de pesca.

• Consulta sobre a data de entrega do Certificado de Permissão de Pesca após o 
prazo de habilitação ao seguro-defeso.

SINE/CE-IDT:

• Emissão de recomendação para que se abstenha de encaminhar, conceder e 
habilitar todo ou parte do benefício aos pescadores das espécies de piracema. 
Ex: todos os pescadores do município de Eusébio, Chaval, Itarema, Uruburetama 
e parte dos pescadores dos municípios de Canindé, Boa Viagem, Madalena etc.

OUTROS ÓRGÃOS / ENTIDADES DE CLASSE:

• Assinatura de Termo de Ajuste de Conduta com presidente(s) de Colônia(s).

• Solicitação de declaração de prefeituras acerca de pescadores denunciados 
como prestadores de serviço para o poder público municipal.

• Solicitação de declaração de entidade de trabalhadores autônomos sobre a 
filiação e exercício da atividade. Ex: mototaxista, bugueiros etc.

União de forças é marca preponderante na luta 
pela moralização do Seguro-Defeso no Ceará

A operacionalização do Termo de Cooperação Técnica (TCT) agregou outras 
instituições ao processo de habilitação ao benefício, consolidando-o ou ratifican-
do-o. Neste aspecto, a Advocacia-Geral da União – AGU, o Ministério Público Fe-
deral – MPF, a Capitania dos Portos, a Secretaria Federal de Pesca e Aquicultura, a 
Polícia Federal, dentre outros, somaram-se numa união comprovadamente eficaz 
no enfrentamento à fraude no seguro-defeso no Estado do Ceará.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU): “... UM MODELO 
DE BOAS PRÁTICAS ...”

Por fim, como bem definiu o Tribunal de Contas da União, em seu Acórdão nº 
018.481.2013.2, o arranjo institucional configurado no somatório das atividades 
das entidades acima mencionadas é de reconhecida eficiência e eficácia como 
modelo pragmático no atendimento do seguro-desemprego destinado ao pesca-
dor artesanal. Segundo o TCU, “o processo de concessão do SDPA no Estado do 
Ceará foi identificado como um modelo de boas práticas, onde não ocorreram os 
indícios de fraude detectadas nos demais estados avaliados” (sic).
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Para dirimir dúvidas e pacificar divergências administrativo-institucionais, a 
Gestão adotou a prática de, sempre que necessário, buscar as instâncias legitima-
das para solucioná-las. Essa postura, própria do sistema de freios e contrapesos, 
ao estabelecer entendimentos, possibilitou a superação de paradigmas, resultan-
do na revisão de condutas e no aperfeiçoamento institucional.

Via Institucional
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A história da memorável Campanha Nacional contra a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 37/2011, a PEC 37, ocorrida no ano de 2013, passa, necessaria-
mente, pelo Estado do Ceará.

A malograda iniciativa de autoria do deputado federal Lourival Mendes 
(PTdoB-MA), que tramitou no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados), foi 
recebida pela sociedade brasileira como uma ameaça e um retrocesso para a vida 
institucional do País, posto que pretendia suprimir do Ministério Público brasileiro 
e de outros órgãos o poder de fazer investigação criminal.

As ações se desenvolveram no âmbito da Campanha Nacional “Brasil contra a 
impunidade”, liderada pelo:

- Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados, do Distrito Federal 
e da União (CNPG), presidido pelo PcJ/RJ Cláudio Lopes (até 09/12) e pelo PJ-PB 
Oswaldo Trigueiro (a partir de 10/12);

- Associação Nacional de Membros do Ministério Público (CONAMP), presidida 
pelo PJ-PA César Bechara Mattar (até 03/13) e pela PJ-BA Norma Cavalcanti (a 
partir de 04/13);

- Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), presidida pelo 
PR Alexandre Camanho de Assis;

- Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), presidida pelo 
PcT Sebastião Caixeta (até 03/13) e pelo PcT Carlos Eduardo de Azevedo Lima (a 
partir de 04/13); e

Campanha contra a PEC 37  
A PEC DA IMPUNIDADE
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- Associação Nacional 
do Ministério Público Militar, 
presidida pelo PcM Marcelo 
Weitzel (até 08/12) e pelo 
PcM Ailton José da Silva (a 
partir de 09/12).

Coordenou a Campanha, 
com invulgar competência, 
o então PGJ/RN, PJ Onofre 
Medeiros.

Sob ampla e intensa jor-
nada popular, que também 
defendia outros aspectos da vida nacional, tal proposta sucumbiu no Plenário da 
Câmara dos Deputados, em votação antecipada, nas primeiras horas da noite do 
dia 25 de junho de 2013, quando obteve 430 votos contra, 9 a favor e 2 absten-
ções. Entretanto, até o emocionante instante em que a pedra foi removida, um 
longo, animado, angustiante, árduo e cívico caminho foi percorrido, bafejado, 
enfim, pela sorte da ampla e legítima pressão da sociedade, que tomou para si, 
ao lado do MP brasileiro, a tarefa de sepultar aquela iniciativa.

Acredita-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, exce-
tuando-se o instante do impeachment do Presidente Collor de Melo, tenha sido o 
debate sobre a PEC 37 o momento de maior tensão institucional vivido pelo País.

A sua rejeição e consequente arquivamento foi fruto de fatos e ações desen-
volvidos no combate à tentativa de excluir das investigações criminais o Ministério 
Público e outros órgãos, atribuindo tal missão apenas às Polícias Civil e Federal.

A PARTICIPAÇÃO DO MPCE

O Ministério Público do Estado do Ceará, sob as coordenações da PGJ/CE e da 
Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), desenvolveu larga mobiliza-
ção visando ao combate à PEC 37, consistente em várias iniciativas.

Comissão – Aos 31 de janeiro de 2013, foi instituída Comissão, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Ceará, mediante edição do Provimento nº 
26/2013, com o objetivo de “criar, instalar e coordenar os trabalhos da FRENTE 
ESTADUAL CONTRA A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37/2011, 
em trâmite no Congresso Nacional, que suprime a atribuição do Ministério Público 
de proceder com investigações criminais.”

Inicialmente, a Comissão restou constituída pelos seguintes membros: Alfredo 
Ricardo de Holanda Cavalcante Machado (Procurador-Geral de Justiça/CE); Elia-
ni Alves Nobre (Vice-Procuradora-Geral de Justiça); Francisco Rinaldo de Sousa 
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Janja (Presidente da Asso-
ciação Cearense do Ministé-
rio Público-ACMP); Francisco 
André Karbage Nogueira 
(Secretário-Geral da PGJ-
-CE); Marcus Renan Palácio 
de Morais Claro dos Santos 
(Assessor do Procurador-
-Geral de Justiça); Alfredo 
Leonel Chaves (Assessor do 
Procurador-Geral de Justi-
ça); Isabel Maria Salustiano 
de Arruda Porto (Promotora 
de Justiça); Francisco Edson de Sousa Landim (Promotor de Justiça); Antônio 
Iran Coelho Sírio (Promotor de Justiça); Grazielle de Albuquerque Moura Paiva 
(Assessora de Comunicação Social) e Alane Gonçalves Pinto Moreira (Secretária). 
Posteriormente, integraram-se à Comissão o PJ Plácido Rios, Presidente eleito da 
Associação Cearense do Ministério Público, e a PJ Iertes Meyre Gondim (Provi-
mento nº 122/2013, de 10 de maio de 2013).

Frente Estadual contra a PEC 37 – Antecipando-se à grande luta que seria 
levada a cabo em todo o país, com importante reflexo no exterior, uma Frente 
Estadual contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37 foi lançada no dia 
18 de janeiro de 2013 com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os ma-
lefícios de restringir as atividades de investigação criminal. O evento ocorreu no 
auditório da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ-CE) e contou com a participação 
de representantes de diversas entidades. Na ocasião, houve a assinatura de um 
manifesto público contra a PEC 37, que assim finalizava: “Na medida, pois, em 
que repudiamos a PEC 37, manifestamente inconstitucional, tanto do ponto de 
vista formal quanto material, por atentar contra cláusulas pétreas, enxergamos 
nela um retrocesso violador dos princípios da eficiência, do processo penal acusa-
tório, do garantismo penal e, em especial, do postulado da proibição de regresso 
em sede de direitos fundamentais, atentatório, a rigor, contra o Estado Democrá-
tico de Direito e contra a República Federativa do Brasil.”

Ao lado do Procurador-Geral de Justiça, Ricardo Machado, e do então presi-
dente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), PJ Rinaldo Janja, 
estiveram presentes o Procurador da República Rômulo Conrado, o Procurador-
-Chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT), Nicodemos Maia, o promotor de 
Justiça de São Paulo Wilson Ricardo Coelho Tafner e o secretário-geral da Ordem 
dos Advogados do Brasil/Seccional Ceará (OAB/CE), Jackson Cruz. Diversas outras 
instituições enviaram representantes para demonstrar apoio à campanha, como 
o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca/CE), a Rede Nacional 
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de Advogados Populares, o 
Instituto Maria da Penha, a 
Associação dos Praças da 
Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Ceará, a 
Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
entre outros.

Além dos nominados no 
parágrafo anterior, Dom Ed-
milson da Cruz (Movimento 
Ceará de Paz e Comissão 
Regional de Justiça e Paz) 
e Maria da Penha subscreveram o manifesto, assim como Carlos Eduardo Melo 
da Rocha (Polícia Rodoviária Federal); Marco Antônio Maia (Polícia Rodoviária 
Federal); Eliani Alves Nobre (Ministério Público/CE); Francisco Edson de Sousa 
Landim (Ministério Público/CE); Vanja Fontenele Pontes (Ministério Público/CE); 
Zélia Moraes Rocha (Ministério Público/CE); Antônio Carlos Azevedo Costa (Minis-
tério Público/CE); Maria José Marinho da Fonseca (Ministério Público/CE); Marcos 
de Holanda (Ministério Público/CE); Rosemary de Almeida Brasileiro (Ministério 
Público/CE); Francisco Diassis Leitão (Ministério Público/CE); Francisco André 
Karbage Nogueira (Ministério Público/CE); Alexandre Pontes Aragão (Ministério 
Público/CE); Magnaldo Barros Franco (Várzea Alegre/FETAMCE); Maryane Costa 
Correia (Ocara/FETAMCE); Edila Maria Vasconcelos (FETAMCE); Ana Claudia de 
Melo Pereira (FETAMCE); Enedina Soares da Silva (FETAMCE); Luciene de Olivei-
ra Alves (FETAMCE); Sebastiana Rodrigues Faustino (FETAMCE); Fabrício Rolaud 
Cartaxo (Advogado); Fernando Antônio Lobo Marques (MOVIDA); Leonardo Lima 
Nunes (MOVIDA – Brasil sem Aborto); Lorena Costa Lima (Feministas pela Vida); 
Magnólia Moura de Almeida (MOVIDA – Brasil sem Aborto); Fabiana Rodrigues 
Lucena (SINSEMPECE); Nadja Furtado Bortolotti (CEDECA/CE); Aurilene Vidal 
(Fórum DCA – Pastoral do Menor); Cristiane Faustino da Silva (Fórum Cearen-
se de Mulheres - Instituto TERRAMAR); Ana Aline Furtado (Centro de Defesa e 
Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza); Roberto Filho 
(ASPRAMECE); Pedro Queiroz da Silva (Associação Nacional de Praças Policiais e 
Bombeiros Militares – ANASPRA); Josuel Mário (Sec. de Formação Política do PPL-
-CE); Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre (TCE/CE); Nicodemos Fabrício Maia 
(Procurador-Chefe Regional do Trabalho); Rinaldo Janja (ACMP/CE); Ricardo Ma-
chado (PGJ/CE); Rômulo Moreira Conrado (MPF); Wilson Ricardo Coelho (Minis-
tério Público/SP); Jardson Saraiva Cruz (OAB/CE); Isabel Maria Salustiano Arruda 
Porto (Ministério Público/CE); José Valdo Silva (Ministério Público/CE); Marylene 
Barbosa Nobre (Ministério Público/CE); Pedro Leornes de Oliveira e Silva (Socie-
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dade Civil); Francisca Agri-
meire Leite (Receita Fede-
ral); Maria da Penha Maia 
Fernandes (Instituto MARIA 
DA PENHA); Conceição de 
Maria Mendes de Andrade 
(Instituto MARIA DA PE-
NHA); Maria Acácia Morei-
ra (Ministério Público/CE); 
Anselmo Albuquerque de 
Lima (TERRE DES HOMES); 
Francisco Bezerra; José Wil-
son Sales Júnior (Ministério 
Público/CE); Raimundo de Souza Nogueira Filho (Ministério Público/CE); Manuel 
Pinheiro Freitas (Ministério Público/CE); Arnaud Ferreira Baltar Neto (Igreja Ba-
tista Central de Fortaleza); Carlos Onofre Façanha Dantas (Pres. do Sindicato 
dos Policiais Federais); Antonio Sérgio Peixoto Marques (Ministério Público/CE); 
Dairton Costa de Oliveira (Ministério Público/CE); Oscar Stefano Fioravanti Júnior 
(Ministério Público/CE); Sérgio Louchard (Ministério Público/CE); Lucy Antoneli D. 
Araújo G. da Rocha (Ministério Público/CE); Ivanira Barbosa Pereira Melo (SOLI-
VIDA); Eulógio Alves de Melo Neto (SOLIVIDA); José Franklin Menezes Dantas 
(Advogado); Alane Gonçalves Pinto Moreira (PGJ/CE); Michele de Souza Santana 
(PGJ/CE); Rita Célia Gomes Feitosa (PGJ/CE); Alfredo Leonel Chaves (Ministério 
Público/CE); Plácido Rios (Ministério Público/CE); Eleni Alves Gomes (PGJ/CE); 
Ana Maria Alberto de Sousa Oliveira (PGJ/CE); Eugênia Luzi de Alencar (PGJ/
CE); Juiz Ricardo de Araujo Barreto (ACM/CE); Sandra de Sá (Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do Ceará); Leo Junqueira Ribeiro de Alvarenga 
(Ministério Público/CE); Oneide Braga de Carvalho (APAVV); Fabio Callado Castelo 
Branco (APAVV).

FIEC-CIC-AJE – Ao longo da jornada, foram obtidos mais apoios ao MP con-
tra a PEC 37. Em fevereiro, durante encontro na sede da Federação das Indústrias 
do Ceará (Fiec), verificaram-se novas adesões, entre elas a do Centro Industrial 
do Ceará (CIC) e da Associação de Jovens Empresários (AJE). “Eu acho que essa 
é a PEC da insensatez, um deboche à democracia, um atentado ao Estado Demo-
crático de Direito”, afirmou a presidente do CIC, Nicole Barbosa, ao lembrar que 
a proposta estimulava a ideia de que o Brasil não tem jeito e que não é um lugar 
seguro para se investir.

Poder Legislativo Municipal – Da Câmara Municipal de Fortaleza, a cam-
panha contou com engajada participação. O então presidente da Câmara Munici-
pal de Fortaleza, Walter Lima Frota Cavalcante, secundado por outros vereadores, 
também se manifestou solidário ao MP. “Seguindo uma linha de pensamento pura-
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mente jurídico e em prol da 
sociedade, acreditamos que 
a PEC 37 é um retrocesso 
para a sociedade e pode, se 
aprovada, causar enormes 
danos, como o aumento da 
corrupção, injustiça social e 
impunidade”, ressaltou.

Moção de repúdio à refe-
rida PEC (Requerimento nº 
1395/13), de autoria da ve-
readora Toinha Rocha, tam-
bém subscrita pelo Vereador 
João Alfredo, foi enviada à Câmara dos Deputados.

Sessão especial para debater o assunto, requerida pelos vereadores Benigno 
Júnior e Elpídio Nogueira, foi realizada aos 18/06/13, com as presenças dos PcsJ 
José Valdo Silva, Eliani Nobre e dos PsJ Luiz Alcântara, Ricardo Rocha, Isabel 
Porto, Tibério Carneiro, Iran Coelho Sírio (rep. ACMP).

Naquela sessão, transmitida pela TV Fortaleza, produtivo debate foi travado 
no Plenário Fausto Arruda em torno da PEC nº 37/2011.

A Presidência do Legislativo, juntamente com o colégio de líderes, chegou 
a formalizar uma comissão composta de cinco vereadores para acompanhar a 
tramitação e a votação em primeiro turno da referida PEC, na Câmara dos Depu-
tados, em Brasília-DF.

Moções de apoio, notas de repúdio e/ou requerimentos contra a PEC 37, en-
tre outras, vieram das Câmaras Municipais de Caucaia, Campos Sales, Pacajus, 
Quixadá, Sobral, Aracoiaba, Juazeiro do Norte, Barbalha, Pedra Branca e Ocara.

OAB/CE – Ao lado das Seccionais da OAB de Pernambuco e Rio Grande do 
Norte, a OAB/CE posicionou-se contra a PEC 37, contrariando deliberação de sua 
congênere nacional.

Mobilização Social – A campanha do Ministério Público do Estado do Ceará 
contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37 contou com uma intensa 
mobilização social. Voluntários, membros e servidores do MP participaram de 
ações nas ruas e nas redes sociais, sensibilizando a população sobre o tema. 
Foram dois adesivaços na Praia do Futuro, um tuitaço e dois panfletaços, um no 
Terminal do Siqueira e outro em Caucaia. As ações foram realizadas pela Associa-
ção Cearense do Ministério Público (ACMP) em parceria com a Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ-CE), já presidida pelo PJ Plácido Rios. Encontros sobre o tema 
ocorreram em várias universidades/faculdades/escolas.

Semana Estadual de Mobilização contra a PEC 37 – Seguindo orienta-
ção da organização nacional da campanha (CONAMP-CNPG), várias atividades 
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foram desenvolvidas nos 
dias 10 (no interior), 12 (na 
Capital) e, finalmente, 24 de 
abril, em Brasília-DF, como 
iniciativas integrantes da 
Semana Estadual de Mobili-
zação contra a PEC 37.

Interior – No interior 
do estado, em vários muni-
cípios, o dia 10 de abril de 
2013 foi marcado pela rea-
lização de ações de mobili-
zação e combate à Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 37. Audiências, palestras, entrevistas e atos pú-
blicos levados a efeito por promotores foram agendados com o intuito de sensibi-
lizar a sociedade sobre o tema. O movimento se espalhou pelos sertões, serras e 
praias cearenses: Caucaia, Canindé, Iguatu, Acaraú, Crateús, Itaitinga, Senador 
Pompeu, Cascavel, Quixadá, Massapê, Pacajus, Itapipoca, Aracati, Sobral, Tian-
guá, São Benedito, Mucambo, Ibiapina, Juazeiro do Norte, Crato, Limoeiro do 
Norte, Tauá, Banabuiu e outros.

Com o projeto “MP e a Comunidade pela Moralidade”, o PJ Alexandre Pontes 
Aragão pregou contra a PEC 37 nos municípios de Tauá, Pacajus, Chorozinho, 
Mucambo e Ocara.

Ato público na Assembleia Legislativa – Membros e servidores do Mi-
nistério Público, autoridades, religiosos e representantes dos diversos setores da 
sociedade lotaram o plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, para se posicionar contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37.  
O ato público, transmitido para todo o estado pela TV Assembleia, ocorreu aos 12 
de abril de 2013 e marcou o encerramento da Semana de Mobilização Estadual.

Mundo – Atores proeminentes do cenário jurídico-político mundial mostraram 
repulsa à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37, manifestando apoio à 
campanha nacional “Brasil contra a impunidade”, resultado de uma articulação 
internacional promovida pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), 
pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e pela As-
sociação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), coordenada pelo PJ-CE 
Manuel Pinheiro de Freitas, ex-Presidente da Associação Cearense do Ministério 
Público (ACMP) e membro do Comitê Executivo da International Association of 
Prosecutors/Associação Internacional do Ministério Público (IAP).

Brasil – Culminando os eventos realizados em todo o Brasil, entre os dias 
8 e 12 de abril, ocorreu em Brasília-DF, no dia 24 do mesmo mês, ato nacional 
com a presença de mais de mil membros de todos os Ministérios Públicos – 
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da União, dos estados e do 
Distrito Federal.

Programa do Jô/TV 
Globo – O Programa do Jô 
(TV Globo) recebeu, no dia 
6 de maio de 2013, como 
entrevistado, o Procurador-
-Geral de Justiça do Ceará, 
Ricardo Machado, para falar 
sobre o movimento contra a 
proposta que tentava retirar 
o poder de investigação do 
MP e de outras instituições. 
Durante a conversa com Jô Soares, Ricardo Machado citou os riscos para a de-
mocracia brasileira caso a proposta fosse aprovada. A participação do PGJ foi ar-
ticulada e acompanhada pela promotora de justiça Iertes Meyre Gondim Pinheiro, 
que integrou, com proeminência, os trabalhos da Campanha contra a PEC 37 pelo 
MP cearense.

Redes Sociais – As redes sociais e outros meios eletrônicos, com primazia, 
foram utilizados como eficaz instrumento de divulgação e mobilização contra a 
PEC 37.

Twitter – Os internautas foram sensibilizados a acessar a rede social Twitter 
e usar a hashtag #NAOAPEC37 durante toda a tarde do dia 22 de abril. O objetivo 
era chegar ao Trending Topics (e chegou!), o rol de assuntos mais comentados do 
dia. O tuitaço (passeata virtual) foi realizado pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e contou com o apoio do MPCE. 

Facebook – Foram criados vários grupos de apoio ao MP no combate à 
PEC 37, com intensa e ampla militância digital contra a PEC 37. A página “PEC 
37 (A PEC DA IMPUNIDADE) – REJEITAR É PRECISO!”, criada pelo PGJ/CE, PJ 
Ricardo Machado, chegou a contar, no ápice da jornada, com mais de 16 mil 
membros – entre eles, cerca de 80 deputados federais. Esse grupo contribuiu 
para a mobilização, tanto no Brasil quanto no exterior. Um dos vários panfletos 
que pregavam contra a PEC 37, a partir dessa página, atingiu a marca de 223.177 
compartilhamentos.

Youtube – Muitos do MPCE empreenderam intensa militância nas redes so-
ciais. O PJ Marcelo Pires, dentre outros, construiu adaptações sobre filmes enfo-
cando o tema PEC 37 com larga repercussão em todo o Brasil.

Correio eletrônico – A cada 20 dias, mensagens foram enviadas, via e-
-mails, para todos os deputados federais.

Página virtual – A página virtual do Ministério Público do Estado do Ceará 
contou, ainda, com uma seção totalmente dedicada à campanha contra a PEC 
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37 – um vasto material com 
tira-dúvidas, depoimentos, 
lista de parlamentares com 
o posicionamento sobre o 
tema, vídeos, áudios, pu-
blicações, apoios, material 
oficial da campanha, entre 
outros.

Editorias – Visitas fo-
ram realizadas às editorias 
de jornais, rádios e televi-
sões no esforço de sensibili-
zá-las para a importância de 
derrotar a PEC 37.

Imprensa/outras mídias – Entrevistas/debates em programas locais, mú-
sicas, elaboração de cordel e publicação de artigos foram outras ações que con-
taram com o empenho do Ministério Público do Estado do Ceará e da Associação 
Cearense do Ministério Público (ACMP), com o propósito de sensibilizar o maior 
número de pessoas para os perigos da aprovação da Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 37.

Jornais – A imprensa do Ceará pautou o assunto com conhecimento de cau-
sa, frequência e criticidade. Durante a campanha, quando em Fortaleza esteve o 
PGR Roberto Gurgel proferindo palestra na PGJ/CE, após entrevista coletiva, co-
mentou sobre o bom nível dos profissionais de imprensa sobre a matéria PEC 37.

Esse foi mais um reflexo de todo o trabalho desenvolvido visando à conscien-
tização sobre os riscos da aprovação daquela proposta. De fins de 2012 até junho 
de 2013, foram mais de 100 matérias nos principais jornais impressos do Ceará 
discutindo a temática, sempre com espaço para o diálogo com o MP.

Mereceu destaque, com grande repercussão em todo o Brasil pelas redes so-
ciais, ampla matéria, em cinco páginas, veiculada no jornal O POVO.

Na linha do armorial – cordel – O artista popular Tião Simpatia também 
participou da campanha do MPCE. A convite da ACMP, ele foi o autor do cordel 
que tratou sobre o combate à proposta. Foram duas versões: cantada e recitada. 
O trabalho foi veiculado em emissoras de rádios comerciais e comunitárias de 
todo o estado, bem como nas redes sociais, no site do MPCE e no youtube, no 
link http://www.youtube.com/watch?v=CAjSNsUAJZM.

Depoimentos – A Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/CE), com o apoio da 
Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), realizou a série “Contra a PEC 
37”, com depoimentos em vídeo de personalidades cearenses (Maria da Penha, 
memorialista Nirez, campeã mundial de vôlei de praia Juliana Silva e jornalista 
Adísia Sá).
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TV Diário – Merece 
destaque o vídeo criado pela 
ASCOM-MPCE, coordena-
da pela jornalista Grazielle 
Albuquerque, produzido e 
veiculado pela TV Diário 
no Programa “Nas Garras 
da Patrulha”. Nele, os per-
sonagens (bonecos anima-
dos), em linguagem popular, 
explicam a PEC 37 e seus 
malefícios em caso de apro-
vação. O vídeo rodou pelo 
Brasil e, em outros estados, foi utilizado em eventos que discutiam a PEC 37.

Camisas – A Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) mandou 
confeccionar camisas. Em face da crescente demanda, foram vendidas a preço 
módico aos voluntários militantes da causa.

Nucrim – Também foi lançada uma edição especial do Informativo do Núcleo 
de Recursos Criminais do Ministério Público do Estado do Ceará (Nucrim), cha-
mado de Infocrim. A publicação contou com a colaboração de vários membros do 
Ministério Público que dissertaram sobre os riscos que a PEC 37 representaria não 
só para a instituição, mas para toda a sociedade. A edição é virtual e o arquivo 
está disponível no site www.mpce.mp.br.

Ouvidoria Geral do MP – O Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado 
do Ceará e presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público 
(CNOMP), PcJ José Valdo Silva, reuniu-se com o presidente do Tribunal de Justiça 
do Ceará. Na ocasião, José Valdo apresentou o manifesto elaborado pelo CNOMP 
contra a PEC 37. Em março de 2013, manteve audiências, em Brasília, com o mi-
nistro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage Sobrinho, assim como 
com o ouvidor-geral da União, José Romão. Todos se solidarizaram com a luta do 
MP brasileiro contra a PEC 37.

Em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), a Ouvidoria-
-Geral do MPCE também discutiu a PEC 37 durante o programa “Encontros da 
cidadania”. O evento sensibilizou alunos de escolas públicas de ensino médio.

ASCOM – Sob a coordenação da jornalista Grazielle Albuquerque, os profis-
sionais da Assessoria de Comunicação da PGJ/CE empenharam-se no sucesso da 
campanha, a saber: Samuel Átila, Carlos Costa, Joaquim Albuquerque, Cristiane 
Sampaio, Everton Viana e Viviane Gonçalves.

Parlamentares cearenses – A PEC 37 havia sido aprovada na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados no dia 21 de novembro de 2012. Foram 14 
votos a favor e apenas 2 contra. Com esse parecer favorável, o perigo de aprova-
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ção final se tornou iminente. 
A proposta seguiu para o 
plenário aguardando pau-
ta para votação. Por isso, 
o posicionamento contrário 
de cada parlamentar era 
imprescindível para a garan-
tia da democracia no País. 
As tensões cresceram e as 
atividades foram intensifi-
cadas.

Em encontros com mem-
bros do MPCE, no decorrer 
da campanha contra a PEC 37, a maioria dos 22 deputados federais do Ceará se 
manifestou contra aquela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37. As incur-
sões pela rejeição da PEC 37 prosseguiram em encontro ocorrido em Brasília-DF, 
no dia 15/05/2013, com a bancada dos Deputados Federais do Ceará.

O último compromisso oficial-OAB/CE – 16h do dia 25 de junho de 2013, 
uma terça-feira: data que o Presidente da OAB, Seccional Ceará, Adv. Valdetá-
rio Monteiro, uma vez solicitado, havia marcado, dias antes, para o PGJ/CE, PJ 
Ricardo Machado, comparecer à Sessão do Conselho Estadual daquela entidade. 
Objetivo? Colher deliberação autorizando a OAB local a iniciar movimento visando 
a reverter decisão do seu Conselho Federal, que se posicionara favorável à PEC 
37, o que vinha sendo recebido como um equívoco histórico em face da longeva 
tradição de lutas que detinha, ao lado do povo, em favor das causas mais cruciais 
e caras à nação brasileira. Apenas três seccionais, sensíveis à dimensão institu-
cional da luta, quedaram-se de modo contrário àquela Proposta de EC: Ceará, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco. 

Naquele momento, todos tinham a informação de que a votação da PEC 37 
seria adiada para o início de julho de 2013, como anunciara o Presidente da Câ-
mara dos Deputados, Henrique Alves, direto de Moscou, onde se encontrava em 
viagem oficial.

Na hora agendada, lá estavam o PGJ/CE Ricardo Machado e a PJ Iertes Meyre 
Gondim. Exposições e debates se sucederam. Sabiam estes, desde a última hora 
da manhã daquele dia, que a votação da PEC 37 seria antecipada para o início da 
noite que se aproximava – nem os advogados, nem mesmo os profissionais de 
imprensa presentes, até então, tinham esta informação.

Em meio à Campanha Nacional contra a PEC 37, o Conselho da OAB/CE já ha-
via deliberado posicionar-se contra tal Proposta de Emenda Constitucional, qua-
se à unanimidade de seus integrantes, à exceção de um, apenas. Queria mais: 
queria tentar reverter a decisão da OAB Federal, pretensa epopeia que o breve 
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tempo e os fatos trataram 
de interromper.

Encerrado o encontro, o 
PGJ/CE e a PJ Iertes Meyre 
Gondim rumaram para a 
sede da Associação Cea-
rense do Ministério Público 
(ACMP) – onde, ao lado de 
outros promotores de justi-
ça, aguardaram a votação 
que ocorreria logo mais no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados.

Promotores de Justiça do Ceará acompanharam votação da PEC 37 
– O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio dos promotores de 
justiça João de Deus, Manuel Pinheiro, Nestor Cabral, Karine Leopércio, Joseana 
França, Lucas Felipe, Evelyne Rocha e Plácido Rios (presidente da Associação 
Cearense do Ministério Público), acompanhou a votação da Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) 37. A decisão do plenário da Câmara dos Deputados 
ocorreu no dia 25 de junho, em Brasília. Foram 430 votos contra a PEC 37, 9 a 
favor e 2 abstenções. 

Os membros do MP avaliaram a votação como positiva e reflexo da confiança 
e do respeito do povo em relação à Instituição. Para o promotor de justiça Manuel 
Pinheiro, o apoio popular foi fundamental. “Essa foi uma resposta ao povo que 
foi às ruas cobrar mais controle sobre a corrupção”, destacou. Ele acrescentou 
também o esforço da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) na articulação política para combater a proposta.

O Dia D – A votação da PEC 37 estava marcada para o dia 26 de junho. Che-
gou a ser adiada, mas acabou entrando em pauta devido às pressões populares. 
Com o fim da votação, a proposta restou arquivada, assim informada pelo Jornal 
do Brasil.

Por seu Órgão Especial, o MPCE agradeceu ao povo brasileiro e à 
imprensa cearense – Os integrantes do Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores de Justiça do Estado do Ceará propuseram, dia 26/07/2013, Moção 
de Agradecimento e Votos de Congratulações ao povo brasileiro e à imprensa 
cearense, representada pela Associação Cearense de Imprensa (ACI), Associação 
Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) e Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce).

A iniciativa do Ministério Público do Estado do Ceará partiu de um pronun-
ciamento feito pela procuradora de justiça Idelária Linhares. Ela afirmou ser me-
morável a data em que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 37/2011 
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foi rejeitada. “Hoje, sinto 
orgulho de ser brasileira e 
esta é a primavera brasilei-
ra. A imprensa está de pa-
rabéns pela cobertura. Sem 
ela, esta primavera não teria 
sido mostrada ao mundo”, 
reconheceu.

PGJ/CE-ACMP reco-
nheceram – Em evento re-
alizado no auditório da PGJ/
CE, o Procurador-Geral de 
Justiça, PJ Ricardo Machado, 
e o Presidente da ACMP, PJ Plácidos Rios, conferiram a pessoas de vários seg-
mentos da sociedade certificado de reconhecimento em face do apoio prestado 
à Campanha Nacional contra a PEC 37. Notas públicas de agradecimento foram 
veiculadas em níveis local e nacional pelo MP brasileiro e por entidades de classe.

A HISTÓRIA

O Brasil venceu – O levante pacífico da Nação em face do Estado, por ética 
na vida pública, por eventuais políticas equivocadas ou ausentes, encontrou uma 
bandeira já  desfraldada há meses pelo Ministério Público brasileiro e por seus par-
ceiros da primeira hora, daqui e d’além fronteiras – a bandeira do NÃO À PEC 37!

Ante esse fato, não se afirma que o Ministério Público levou o povo às praças 
e às ruas. Não! Mas, sem dúvida, o Ministério Público e aqueles parceiros entro-
nizaram essa bandeira nas mãos dos milhões de manifestantes que, com ela, 
protagonizaram um memorável instante da história nacional. O Brasil venceu!
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Aos 14 de dezembro de 2012, o PGJ/CE subscreveu, ao lado dos demais 
ramos do Ministério Público Brasileiro no Ceará (MPF-MPM-MPC-MPT), Acordo 
de Cooperação criando o Fórum do Ministério Público de Combate à Corrupção 
(FOCCO).

FOCCO
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O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por intermédio do Promotor 
de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal (JECC) de Caucaia, Hugo Mendon-
ça, implementou o programa “Juizado Social”, que tem como objetivo otimizar a 
aplicação de verbas provenientes das transações penais realizadas no JECC.

Na sua segunda edição, o programa distribuiu cerca de R$ 350.000,00, que 
foram investidos em projetos ligados à segurança pública, à saúde e à edu-
cação. Além de repassar valores recebidos em face de transações penais, o 
programa viabiliza o encaminhamento de prestadores de serviços para as enti-
dades participantes.

Para o Promotor de Justiça Hugo Mendonça, os projetos apresentados têm 
grande potencial de modificar a vida dos participantes.“O Juizado Social preten-
de transformar a vida dos que estão inseridos nele, e, por isso, são escolhidos 
projetos que têm maior impacto transformador da realidade social e que de-
monstram maior viabilidade de implementação”.

Para o diretor da instituição Pequeno Cotolongo, padre Pedro Júnior, a par-
ticipação no projeto foi fundamental para ampliar e melhorar o atendimen-
to aos jovens atendidos no estabelecimento. “Com o programa, nós pudemos 
contratar novos profissionais e acolher os jovens de maneira mais eficiente”. A 
instituição atende jovens com necessidades especiais.

Programa 
“Juizado Social”
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O Projeto – Em maio de 2014, em convênio firmado entre o Ministério Públi-
co Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), surgiu a par-
ceria com o objetivo geral de buscar a melhoria da qualidade da educação básica.

Objetivos específicos – Fiscalizar as condições estruturais das escolas, suas 
matrizes pedagógicas, a alimentação, o transporte escolar e o funcionamento dos 
conselhos escolares, entre outros.

Ação alternativa – Consistente na união de esforços com profissionais da 
educação visando a contribuir para a correção dos rumos da educação brasileira.

Dinâmica-ações
Seis escolas públicas municipais de Fortaleza foram selecionadas (Almerinda 

de Albuquerque, Autran Nunes, Madre Teresa de Calcutá, Florival Alves Serai-
ne, Parque São Miguel e Patativa do Assaré), com a instauração dos respectivos 
inquéritos civis públicos, por iniciativa dos promotores de justiça do Núcleo de 
Defesa da Educação do MPCE, à exceção da Escola Patativa do Assaré, cujo pro-
cedimento restou a cargo do Ministério Público Federal.

Aos 29 de outubro de 2014, foi apresentado o Projeto MPEduc aos diretores 
das escolas públicas mencionadas, bem como aos coordenadores dos distritos de 
educação de Fortaleza, com a requisição de preenchimento, naquela oportunida-
de, de questionários online.

Projeto Ministério Público 
Pela Educação - MPEduc
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Segurança – Uma vez respondidos, estes questionários passaram à análise 
dos promotores de justiça da defesa da Educação, que, de início, requisitaram ao 
Corpo de Bombeiros vistorias técnicas nas cinco escolas sob investigação, sendo 
imperioso destacar que todas apresentaram falhas de segurança.   

Deficiências estruturais – Em março de 2015, os promotores de justiça, 
sequenciando o plano de execução do projeto, deslocaram-se às escolas, acom-
panhados de técnicos do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público (NAT). Os 
questionários já davam conta de irregularidades estruturais e outras: estrutura 
física, hidráulica e elétrica em condições precárias; acessibilidade inexistente; 
ambientes, por vezes, insalubres e perigosos; e unidades com acústica que difi-
cultava, sobremodo, o processo ensino-aprendizagem.

Questão social – Rápido se constatou que as questões sociais das comuni-
dades refletiam-se, em proporção avantajada, sobre o dia-a-dia da escola, como 
crianças envolvidas em gangues/tráfico.

Mais atores – Ante a realidade constatada, os atores do Projeto (MPCE e 
MPF) empreenderam iniciativas visando a atenuar os problemas detectados – o 
Projeto de Mediação Escolar envolveu-se com a participação do Núcleo de Me-
diação do MPCE, do CAOCIDADANIA, da Fundação Terre des Hommes no Brasil, 
da Secretaria Municipal de Educação e da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Jovem bombeiro – No dia 30 de junho de 2015, em reunião, restou apre-
sentado o Projeto Jovem Bombeiro Voluntário-JBV, trabalhando a disciplina e a 
cidadania dos participantes.

Gestão financeira escolar – A dificuldade dos gestores escolares no to-
cante à execução de despesas e prestação de contas dos recursos públicos des-
tinados às escolas foi igualmente constatada. Objetivando superá-la, no dia 30 
de março de 2015 foi assinado Convênio de Cooperação Técnica entre PGJ/CE, 
MPF, TCM, TCE, TCU e CGU para ofertar aos gestores escolares, no decorrer dos 
encontros regionais, os conhecimentos necessários para a boa administração dos 
respectivos recursos.

Cursos-encontros – Cursos de capacitação de gestores escolares (Progra-
ma Capacidades) e encontros com os promotores de justiça com atuação na 
defesa da educação (apresentação do Projeto MPEduc) foram realizados nas se-
guintes comarcas: Guaramiranga, Juazeiro do Norte, Morada Nova, Aracati, So-
bral, Icó, Quixeramobim, Araripe, Itapipoca, Camocim, Acaraú, Crateús, Aquiraz 
e São Benedito.
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Audiências públicas – Ouvir e envolver a comunidade escolar (alunos, pais, 
professores e diretores) e chamar a autoridade para a superação das anomalias 
presentes no contexto escolar. Para isso, foram realizadas audiências públicas em 
Itapipoca e nas escolas municipais da Capital: Madre Teresa de Calcutá, Florival 
Alves Seraine, Almerinda de Albuquerque, Autran Nunes e Parque São Miguel. 

Novos inquéritos – Em 08/07/2015, novos inquéritos civis públicos foram 
instaurados em face das escolas da capital: Dolores Alcântara, Narciso Pessoa 
de Araújo, Antonieta Cals, Yolanda Queiroz e João Saraiva Leão (municipais) e 
Visconde do Rio Branco e Padre Rocha (estaduais).

Transporte escolar – Atentos, os membros envolvidos no MPEduc já se 
articulam com a PMCE, PRF, DETRAN e DNIT visando a coibir o transporte de 
estudantes de modo irregular.

INSPEÇÃO NAS ESCOLAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PELO INTERIOR DO ESTADO

Aracati

Morada Nova Santana do Acaraú

Itapipoca Juazeiro do Norte
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Gestores do Projeto MPEduc

PR Nilce Cunha Rodrigues – Coordenadora pelo MPF;
PcJ Vanja Fontelene Pontes – Coordenadora pelo MPCE;
PJ Maria do Socorro Brito Guimarães – Coordenadora Adjunta pelo MPCE;
PsJ do Núcleo de Defesa da Educação – Elizabeth Maria Almeida de Oliveira; 
José Aurélio da Silva; Antônio Gilvan de Abreu Melo; Francisco Elnatan Carlos de 
Oliveira.

Correio eletrônico - mpeduc.ce@mpce.mp.br

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM FORTALEZA E CONVÊNIOS

Escola Florival Alves Escola Almerinda de Albuquerque

Convênio com órgãos de contasPrograma Jovem Bombeiro Voluntário
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Acolhida proposta do MPCE para combater crimes 
de homicídio e acelerar julgamentos em Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará, partícipe do programa “Pacto por 
um Ceará Pacífico” (iniciativa do Poder Executivo) por meio do Procurador-Geral 
de Justiça, teve acolhido o projeto “Tempo de Justiça”, elaborado pelo PJ Manuel 
Pinheiro, que propõe uma ação integrada (Segurança Pública, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Poder Judiciário) para ampliar a eficiência da investigação, 
do processo e do julgamento dos crimes de homicídio em Fortaleza, com o cum-
primento dos prazos legais e o respeito aos direitos fundamentais.

Para tanto, explicita o programa a necessidade de uma força de trabalho 
adicional na Polícia Civil, no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Poder 
Judiciário, para atender exclusivamente à demanda de homicídios ocorridos a 
partir de 1º de janeiro de 2016. Além disso, uma mudança de rotinas de trabalho, 
com resposta rápida, isolamento da cena do crime, delegado e promotor presen-
tes nos locais dos crimes, agilidade das perícias e PMs acompanhando oficiais de 
justiça estão entre as iniciativas, além do cumprimento rigoroso dos prazos por 
todos os parceiros envolvidos.

As ideias-força que movem a proposta consistem nas decisões de política 
criminal, inclusive as definições de prioridades e alocações de recursos humanos 
e materiais baseadas em dados concretos sobre a demanda de infrações e sobre 

MPCE e o Pacto por 
um Ceará Pacífico
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a capacidade de resposta de todas as partes do sistema; no uso da psicologia 
social como meio de prevenção da criminalidade; no resgate da coercibilidade (o 
poder dissuasório da sanção penal); assim como na restauração da credibilidade 
do macrossistema de segurança e justiça perante a cidadania.

Enfim, o projeto defende a mudança de paradigmas na investigação policial 
(Polícia Militar, Polícia Civil e Perícias), na condução da ação penal (Ministério 
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário), tudo baseado na demanda futura 
(crimes ocorridos a partir de janeiro de 2016), buscando a eficiência do sistema, 
trabalhando com a psicologia das massas: “As coisas mudaram! Agora, homicida 
será preso e julgado e, se culpado, condenado!”.

MEDIAÇÃO
 
De igual modo, o “Pacto por um Ceará Pacífico” acolheu as ações do Pro-

grama de Mediação Comunitária do MPCE, coordenado pelo PJ Francisco Edson 
de Sousa Landim.
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• Nomeação de 86 Promotores de Justiça em setembro/2014 e agosto/2015

Alessandra Akemi Oyamaguchi
Alessandra Gomes Loreto
Andre Augusto Cardoso Barroso
Andre Zech Sylvestre
Anna Gesteira Bauerlein
Anny Gresielly Sales Grangeiro Sampaio
Ariano Arlan Neves
Brenda Marialva Teixeira
Camila da Silva Vieira
Camila Frota Furlan
Camilla Rolim de Medeiros
Celita Ribeiro Ciarlini
Christiane Valeria Carneiro de Oliveira
Cibelle Nunes de Carvalho
Cleyton Bantim da Cruz
Daniel Ferreira de Lira
Daniel Formiga Porto
Davi Carlos Fagundes Filho
Diego Barroso Medeiros Pinheiro

Novos Promotores
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Emerson Maciel Elias
Erick Alves Pessoa
Fabio Nogueira Cavalcante
Fabio Vinicius Ottoni Ferreira
Flavio Bezerra
Flavio Corte Pinheiro de Sousa
Francisco das C de Vasconcelos Neto
Francisco Handerson Miranda Gomes
Francisco Ivan de Sousa
Geraldo Nunes Laprovitera Teixeira
Gina Cavalcante Vilasboas
Gleydson Leanndro Carneiro Pereira
Helga Barreto Tavares
Herbet Goncalves Santos
Hygo Cavalcante da Costa
Igor Caldas Barauna Rego
Izabella Drumond Matosinhos
Jackeline Gomes Soares Santos
Joao Eder Lins dos Santos
Jose Haroldo dos Santos Silva Junior
Jucelino Oliveira Soares
Karina Mota Correia
Klecyus Weyne de Oliveira Costa
Larissa Teixeira Salgado
Laura Theresa dos Santos e Sousa
Lazaro Trindade de Santana
Lia Maaca Leal Vasconcelos
Ligia de Paula Oliveira
Livia Cristina Araujo e Silva
Luis Bezerra Lima Neto
Manuel Mauricio de Lima
Marcelo Rodrigues da Cunha
Maria Carolina de Paula Santos
Maria Leide de Andrade
Marina Romagna Marcelino
Marta Maria Lima Ferreira
Maxwell de Franca Barros
Mayara Menezes Muniz
Milvania de Paula Britto Santiago
Monica Kaline Barbosa de Oliveira Nobre
Muriel Vasconcelos Damasceno
Nara Rúbia Silva Vasconcelos Guerra
Narjara Andrade Gomes
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Natalia Saraiva Colares
Nivaldo Magalhaes Martins
Othoniel Alves de Oliveira
Pablo de Oliveira Alves
Paloma Milhomem Neiva
Paulo Roberto Cristo da Cruz Albuquerque
Rafael Matos de Freitas Morais
Rafaella Cabral Bacha Caracas
Rafhael Ramos Nepomuceno
Rangel Bento Araruna
Raquel Barua da Cunha
Raqueli Castelo Branco Costenaro Cruz
Regina Mariana Araujo Ermel de Oliveira
Renato Magalhaes de Melo
Rodrigo Coelho Rodrigues de Oliveira
Rodrigo de Lima Ferreira
Rodrigo Lima Paul
Rodrigo Moreira do Nascimento 
Rute Fontenele Arraes
Saul Cardoso Onofre de Alencar
Thiago Freitas Camelo
Vicente Anastacio Martins Bezerra de Sousa
Victor Borges Pinho
Vitor Soares de Oliveira Fraga

• Nomeação de 16 Promotores de Justiça em Dezembro/2015

Adna Leonor Deó Vasconcelos
Alan Moitinho Ferraz
Felipe Carvalho de Aguiar
Fernanda Carolina Nóbrega de Araujo
Francisco Flávio de Lemos Pereira
Gérson Alberto de França
Jairo Pereira Pequeno  Neto
José Borges de Morais Júnior
Lucas Rodrigues Almeida
Luiz Alexandre Cyrilo Pinheiro Machado Cogan
Marcos Barbosa de Carvalho
Mário Augusto Soeiro Machado Filho
Dra. Naiana Perez Barroso
Oigrésio Mores
Rafael Couto Vieira
Rosimeire Ribeiro Ximenes
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Mudanças - Através da edição dos provimentos de números 052/2014 e 
049/2015, mudanças foram implementadas no Setor de Transportes do MPCE, 
instituindo nova logística para a utilização da frota. Desta feita, não há mais veícu-
los vinculados a órgãos/setores com exclusividade, mas servindo à toda Adminis-
tração. De igual modo, o transporte de membros no trajeto residência-trabalho-
-residência foi abolido, exceção feita, apenas, ao Gabinete do Procurador-Geral e 
à Corregedoria-Geral.

A frota, antes composta por 68 veículos, funcionará, doravante, com 44 veí-
culos, incluindo alguns a título de reserva técnica, sem prejuízo do atendimento 
da demanda administrativa em todo o Estado.

As medidas representaram uma economia da ordem de R$ 1.500.000,00 
(hum milhão e quinhentos mil reais) ano.

Nova Logística 
de Transportes
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Uma vitória para a Instituição. Aprovada na Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará mensagem oriunda do Poder Executivo que criou o Fundo de Reapa-
relhamento e Modernização do Ministério Público do Ceará. O Projeto, uma vez 
acatado pela Comissão de Constituição e Justiça, obteve deliberação unânime do 
Plenário daquela augusta Casa Legislativa.

Infraestrutura, modernização, reaparelhamento, enfim condições dignas de 
trabalho para membros e servidores com o propósito de, a cada dia, melhorar 
e ampliar os serviços prestados à Sociedade Cearense - um corte na história 
ministerial.

Em meio a expectativas e lutas históricas, Administração, Entidade de Classe 
(ACMP) e membros uniram-se para a conquista, com a reconhecida contribuição 
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado do Ceará.

De igual modo, projetos referentes ao trabalho voluntário, regime disciplinar, 
criação de cargos de informática, recursos do FDID e destinação custas judiciais/
emolumentos cartoriais foram aprovados.

Assim, o Ministério Público do Estado do Ceará ingressa em uma nova fase da 
sua longa jornada em defesa dos mais relevantes interesses da gente cearense.

Fundo de Reaparelhamento
um Corte na História
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Atos
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ATOS 
Os mais relevantes

2012

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – 06/02/12 – FIRMADO ENTRE MPE/CE e 
MPT 7ª REGIÃO – OBJETO: estabelecimento de ampla cooperação entre os par-
tícipes, o intercâmbio de ações e a difusão de informações, visando ao aperfeiço-
amento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor pesqueiro no 
estado do Ceará, a defesa da ordem jurídica, do interesse público e a prevenção 
de fraudes no processo de implementação dessas políticas sociais, especialmente 
na concessão do seguro-desemprego da pesca e no acesso às linhas de financia-
mento disponíveis, bem como a responsabilização administrativa, civil, trabalhista 
e penal dos agentes infratores pelos danos causados.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – 06/02/12 – FIRMADO ENTRE MPE/CE, 
MPT 7ª REGIÃO e MPF – OBJETO: estabelecimento de ampla cooperação entre os 
signatários, o intercâmbio de ações, a mútua adoção de providências e a difusão 
de informações, visando à solução extrajudicial e judicial de conflitos coletivos 
de trabalho no âmbito da administração pública federal, estadual ou municipal, 
direta ou indireta, envolvendo servidores públicos celetistas ou estatutários, civis 
ou militares.
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – 03/04/12 – FIRMADO ENTRE MPE/CE e 
MPF – OBJETO: transferência de tecnologia para recebimento e processamento 
de informações advindas do Sistema de Investigação de Movimentações Bancá-
rias (SIMBA), o qual é composto de sistema de informática e de suporte técnico, 
capaz de auxiliar na análise de quebras de sigilo bancário com a utilização de 
relatórios parametrizados, agilizando os procedimentos investigativos.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – APRECE – 23/05/12 – OBJETO: estabe-
lecimento de parceria institucional, visando à articulação dos órgãos envolvidos 
para auxiliar os prefeitos municipais na missão de elaborar programas de pro-
teção aos consumidores mediante a criação de Procons Municipais em todos os 
municípios do estado do Ceará.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – 29/05/12 – FIRMADO ENTRE MPDFT 
e MPE/CE – OBJETO: decorre do interesse comum no combate à criminalidade 
organizada e tem por objeto estabelecer um regime de cooperação mútua entre 
os proponentes.

TERMO DE COMPROMISSO OPERACIONAL – 17/08/12 – FIRMADO ENTRE 
SDH, MPE/CE e CNPG – OBJETO: termo de compromisso operacional a uniformi-
zação dos procedimentos relativos ao fluxo de comunicações ao Ministério Público 
de denúncias oriundas do Disque Direitos Humanos – Disque 100, referentes à 
violência praticada contra crianças e adolescentes, visando à interrupção das vio-
lações de seus direitos fundamentais.

TERMO DE COMPROMISSO OPERACIONAL PLID – 24/08/12 – FIRMADO EN-
TRE MPE/CE, MPE/RJ e CNPG – OBJETO: uniformização dos procedimentos re-
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lativos ao fluxo das comunicações, ao Ministério Público, de registros de notícias 
de pessoas desaparecidas e/ou vítimas de tráfico de seres humanos, advindas de 
fontes policiais ou não, bem como quanto ao tratamento dessas informações e 
sua disponibilização aos atores interessados a fim de potencializar o cumprimento 
da atividade-fim ministerial.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – 24/08/12 – FIRMADO ENTRE MPE/RJ 
e MPE/CE – OBJETO: desenvolvimento do programa Rede Ambiente Participativo 
(RAP), com a expansão de sua aplicação para o estado do Ceará no âmbito das 
atribuições do MPCE, mediante o estabelecimento de diretrizes de funcionamen-
to, apoio técnico e operacional recíprocos, com a adoção de mecanismos de 
gestão compartilhada.

COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICO GABGOV – 10/12/12 – OBJETO: ampla 
cooperação técnico-científica entre as três instituições no desenvolvimento de 
estudos e projetos no âmbito do conhecimento e interesse das partes, o qual 
visará à realização de pesquisas e publicações sobre gênero nas áreas de acesso 
à justiça, demografia, condição de domicílio, saúde, educação, trabalho e ren-
da, violência contra a mulher, desigualdade e pobreza, mulheres em situação de 
tráfico e prisão, justiça social e cidadania, envolvendo, para tanto, o intercâmbio 
de informações técnico-científicas e a cessão recíproca da base de dados das 
instituições.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TJCE – 20/12/12 – FIRMADO ENTRE TJ/
CE e MPE/CE – OBJETO: cooperação técnica e/ou administrativa, concernente 
à cessão recíproca de servidores entre os partícipes, nos termos na legislação 
vigente, mencionada na cláusula primeira deste instrumento.

ACORDO DE COOPERAÇÃO – FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO CEARÁ 
– FIRMADO ENTRE MPCE, MPF, MPT, MPM e MP de Contas junto ao TCE e TCM – 
14/12/12 – OBJETO: articulação de esforços, formação de parcerias, otimização 
da comunicação e da troca de informações estratégicas e definição de diretrizes 
em comum, por meio do estabelecimento de compromissos e ações conjuntas, 
com o objetivo de viabilizar o apoio a ações de fiscalização no âmbito de cada 
partícipe e a cooperação conjunta para estruturação e funcionamento do Fórum 
do Ministério Público de Combate à Corrupção, para fiscalização dos recursos 
públicos e proteção da moralidade administrativa.

CONVÊNIO Nº 01/12 – ADAGRI – 24/05/12 – OBJETO: formalizar a coope-
ração institucional na execução das ações de defesa agropecuária e inspeção 
zoofitossanitária no estado do Ceará, por intermédio da ADAGRI, dando maior 
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amplitude às ações de fiscalização envolvendo saúde pública, dentro das atribui-
ções específicas de cada convenente.

CONVÊNIO Nº 02/12 – TCM – 30/01/12 – OBJETO: cooperação técnica e o 
intercâmbio de informações entre os órgãos convenentes, visando à obtenção de 
maior eficiência e tempestividade na adoção de providências necessárias relacio-
nadas às matérias atinentes à administração pública municipal.

CONVÊNIO Nº 03/12 – CEF – 02/02/12 – OBJETO: estabelecer os procedi-
mentos a serem observados na operacionalização da abertura de linha de crédito 
para antecipação da verba remuneratória denominada Parcela Autônoma de Equi-
valência – PAE, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento 
dos membros do Ministério Público do estado do Ceará que optarem pela contra-
tação da operação.

CONVÊNIO Nº 04/12 – TDH – 03/02/12 – OBJETO: implantar o projeto de 
práticas restaurativas focando o público juvenil no Núcleo de Mediação Comunitá-
ria do bairro Bom Jardim, Fortaleza, como forma de complementar as mediações 
em curso no Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do estado do 
Ceará ali instalado.

CONVÊNIO Nº 05/12 – CONPAM – 07/02/12 – OBJETO: estabelecer e regula-
mentar um programa de cooperação técnica, didática e científica entre o CONPAM 
e o Ministério Público cearense, relacionado ao setor de saneamento ambiental.

CONVÊNIO Nº 06/12 – TJCE – 26/01/12 – OBJETO: regulamentar os termos 
e condições para que o TJCE publique, em seu Diário da Justiça, os atos judiciais 
e administrativos da PGJ.

CONVÊNIO Nº 06/12 – SUDEP – 09/02/12 – OBJETO: conjunção de esforços 
para instalação, manutenção e funcionamento de um Núcleo de Mediação Comu-
nitária do Ministério Público a ser implantado nas dependências da Faculdade de 
Tecnologia do Nordeste – FATENE, nos termos da Resolução nº 01/2007 e do art. 
116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como das suas posteriores 
alterações e de outros atos normativos que forem ulteriormente editados para fiel 
cumprimento desta avença.

CONVÊNIO Nº 07/12 – DETRAN – 10/02/12 – OBJETO: articulação e conju-
gação de esforços dos partícipes com o intuito de promover acesso, em prol do 
Ministério Público, à base de dados gerida pelo DETRAN, para fins de consulta às 
informações e dados nela contidos, com vistas à instrução de procedimentos ju-
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diciais e extrajudiciais, bem como a uma melhor implementação da sua atribuição 
constitucional de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com 
fundamento no art. 116 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CONVÊNIO Nº 10/12 – MUNICÍPIO DE SOBRAL – 15/02/12 – OBJETO: con-
jugação de esforços dos partícipes dirigida à instalação, manutenção e funciona-
mento de Núcleos de Mediação Comunitária nos bairros que apresentam maior 
vulnerabilidade em conflitos no município de Sobral, em consonância com os ter-
mos da Resolução nº 01/2007 do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do 
estado do Ceará (Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério 
Público Estadual), para aplicação no desenvolvimento de atividades de mediação 
de conflitos, promoção da cultura da paz, fortalecimento das bases comunitárias, 
educação para a cidadania e prevenção de litígios.

CONVÊNIO Nº 16/12 – BB – 08/03/12 – OBJETO: estabelecer os procedi-
mentos a serem observados na operacionalização da abertura de linha de crédito 
para antecipação da verba remuneratória PAE, com pagamento mediante débito 
em conta-corrente por ocasião de folha suplementar dos membros do Ministério 
Público do estado do Ceará que optarem pela contratação da operação.

CONVÊNIO Nº 17/12 – ANTÔNIO BEZERRA – 16/03/12 – OBJETO: conjugação 
de esforços dos partícipes dirigida à instalação, manutenção e funcionamento do 
Núcleo de Mediação Comunitária do Antônio Bezerra, no município de Fortaleza, 
em consonância com os termos da Resolução Nº 01/2007 do egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça do Estado do Ceará (Programa dos Núcleos de Mediação 
Comunitária do Ministério Público Estadual), para aplicação no desenvolvimento 
de atividades de mediação de conflitos, promoção da cultura da paz, fortaleci-
mento das bases comunitárias, educação para a cidadania e prevenção de litígios.

CONVÊNIO Nº 18/12 – PLANALTO PICI – 16/03/12 – OBJETO: conjugação 
de esforços dos partícipes dirigida à instalação, manutenção e funcionamento 
do Núcleo de Mediação Comunitária do Planalto Pici, no município de Fortaleza, 
em consonância com os termos da Resolução Nº 01/2007 do egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça do Estado do Ceará (Programa dos Núcleos de Mediação 
Comunitária do Ministério Público Estadual), para aplicação no desenvolvimento 
de atividades de mediação de conflitos, promoção da cultura da paz, fortaleci-
mento das bases comunitárias, educação para a cidadania e prevenção de litígios.

CONVÊNIO Nº 19/12 – CEF – 26/03/12 – OBJETO: estabelecer condições 
especiais e procedimentos a observar na operacionalização da concessão, pela 
Caixa, de crédito imobiliário em favor de servidores públicos efetivos ativos, ina-
tivos ou pensionistas da PGJ/CE.



276

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

277

CONVÊNIO Nº 28/12 – CDL – 04/06/12 – OBJETO: regular a parceria e a con-
jugação de esforços no intuito de estabelecer, mediante integração de atividades, 
cooperação alusiva à cessão de uso, em nível de consulta por parte da segunda 
convenente, junto ao sistema de informações cadastrais no banco de dados da 
primeira convenente, interligado ao sistema de proteção ao crédito – SPC Brasil.

CONVÊNIO Nº S/N – DECON/CE – DECON/MARACANAÚ – 20/09/12 – OB-
JETO: implantação e regular funcionamento do software que dá acesso ao SIN-
DEC (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) no âmbito da 
Promotoria de Defesa do Consumidor de Maracanaú – Decon/Maracanaú, com 
vistas a aprimorar a defesa do consumidor no município de Maracanaú, bem 
como em cumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor, da 
Lei Delegada nº 04, de 26 de setembro de 1962, e das demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis.

CONVÊNIO Nº 38/12 – URCA – 10/07/12 – OBJETO: estabelecer cooperação 
mútua entre a URCA e a PGJ/Concedente, viabilizando, para os alunos regular-
mente matriculados no curso de graduação em Direito, a realização de estágio 
junto à PGJ/Concedente, propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 39/12 – FUNECE – 26/07/12 – OBJETO: estabelecer coope-
ração mútua entre a FUNECE e a PGJ/Concedente, viabilizando, para os alunos 
regularmente matriculados na Universidade Estadual do Ceará, a realização de 
estágio junto à PGJ/Concedente, propiciando-lhes uma formação profissional 
adequada.

CONVÊNIO Nº 40/12 – UNIFOR – 26/07/12 – OBJETO: estabelecer coope-
ração mútua entre a UNIFOR e a PGJ/Concedente, viabilizando, para os alunos 
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regularmente matriculados na UNIFOR, a realização de estágio junto à PGJ/Con-
cedente, propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 41/12 – FAECE – 26/07/12 – OBJETO: estabelecer cooperação 
mútua entre a FAECE e a PGJ/Concedente, viabilizando, para os alunos regular-
mente matriculados na FAECE, a realização de estágio junto à PGJ/Concedente, 
propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 42/12 – IREP (Soc. de Ens. Superior, Médio e Fundamental 
Ltda.) – 26/07/12 – OBJETO: estabelecer cooperação mútua entre a IREP (Socie-
dade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda.) e a PGJ/Concedente, via-
bilizando, para os alunos regularmente matriculados na Estácio/FIC, a realização 
de estágio junto à PGJ/Concedente, propiciando-lhes uma formação profissional 
adequada.

CONVÊNIO Nº 43/12 – FAFOR (Soc. de Ens. Superior, Médio e Fundamental 
Ltda.) – 26/07/12 – OBJETO: estabelecer cooperação mútua entre a FAFOR e 
a PGJ/Concedente, viabilizando, para os alunos regularmente matriculados na 
FAFOR, a realização de estágio junto à PGJ/concedente, propiciando-lhes uma 
formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 51/12 – FAP/CE – 24/08/12 – OBJETO: estabelecer cooperação 
mútua entre a FAP-CE e a PGJ/Concedente, viabilizando, para os alunos regular-
mente matriculados na FAP-CE, a realização de estágio junto à PGJ/Concedente, 
propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 53/12 – FGF – 04/10/12 – OBJETO: estabelecer cooperação 
mútua entre a FGF e a PGJ/concedente, viabilizando, para os alunos regular-
mente matriculados na FGF, a realização de estágio junto à PGJ/concedente, 
propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 54/12 – INTA – 23/10/12 – OBJETO: estabelecer cooperação 
mútua entre as faculdades INTA e a PGJ/concedente, viabilizando, para os alunos 
regularmente matriculados nas faculdades INTA, a realização de estágio junto à 
PGJ/concedente, propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 14/12 – IBDH – 27/02/12 – OBJETO: apoio da PGJ no evento 
“I Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos: Os Direitos Humanos 
Desde A Dimensão Da Pobreza”, realizado nos dias 18 a 29 de junho de 2012, no 
Centro de Convenções do Hotel Blue Tree, em Fortaleza.
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CONVÊNIO Nº 15/12 – IDG – 27/02/12 – OBJETO: apoio da PGJ ao even-
to “Direito 2012 – Congresso Jurídico – Temas Atuais e Polêmicos do Direito e 
da Justiça Brasileiros na Pauta do STF”, realizado nos dias 10 e 11 de maio de 
2012, no Centro de Convenções do Hotel Praia Centro, em Fortaleza (Processo 
nº 2429/2012-2).

CONVÊNIO Nº 21/12 – ABMP – 27/04/12 – OBJETO: apoio da PGJ ao XXIV 
Congresso Nacional da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Jus-
tiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, realizado nos dias 16 
a 18 de maio de 2012, na cidade de Natal/RN (processos nº 4299/2012-7 e 
8866/2012-9).

CONVÊNIO Nº 26/12 – ACMP – 04/06/12 – OBJETO: estabelecer parceria 
entre a Procuradoria-Geral de Justiça e Associação Cearense do Ministério Pú-
blico, visando ao planejamento, organização e realização do XII CONGRESSO 
NACIONAL DO MPCON, com o tema “Ministério Público Resolutivo”, na cidade 
de Fortaleza, entre os dias 04 e 06 de setembro de 2012, conforme disposições 
contidas no P.A. nº 12425/2012-8.

CONVÊNIO Nº 34/12 – ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA – 15/06/12 – OB-
JETO: apoio da PGJ ao evento “Semana Nacional Antidrogas”, promovido pela 
Pastoral da Sobriedade, vinculada à Arquidiocese de Fortaleza, realizada entre os 
dias 19 a 24 de junho de 2012, nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Maranguape.

CONVÊNIO Nº 55/12 – ABMP – 07/11/12 – OBJETO: apoio da PGJ para patro-
cinar a participação de 03 (três) adolescentes do Conselho Consultivo de Jovens e 
Adolescentes da ABMP-CCJA no III Simpósio Internacional de Justiça Restaurativa 
Norte e Nordeste, realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2012, na capital 
paraense, Belém, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

2013

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE MPE/CE e SUPERIN-
TENDÊNCIA DE PRF – 30/01/13 – O acordo visa a viabilizar a confecção de Ter-
mos Circunstanciados de Ocorrências e Boletim de Ocorrência Circunstanciado 
por Policiais Rodoviários Federais nas rodovias federais no estado do Ceará.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE MPE/CE, PRT 7ªREGIÃO 
MPF/CE e SRTE/CE – 21/02/13 – OBJETO: estabelecimento de ampla cooperação 
entre os signatários, o intercâmbio de ações, a mútua adoção de providências, a 
colaboração nas investigações e a difusão de informações, visando ao combate às 
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práticas antidemocráticas nos processos de escolha de governantes, com ênfase 
nos assédios políticos de trabalhadores e de servidores públicos, celetistas ou 
regidos por regime próprio, de qualquer esfera (municipal, estadual ou federal), 
sejam civis ou militares, no âmbito do estado do Ceará.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – FIRMADO ENTRE MPE/CE e SRTE/CE – 
21/02/13 – OBJETO: estabelecer ampla cooperação entre os partícipes, critérios 
e intercâmbio de atuações e informações, visando a ampliar a defesa dos interes-
ses públicos relativos às respectivas áreas de atribuições das instituições conve-
nentes, principalmente para assegurar os direitos dos trabalhadores empregados 
pelas empresas prestadoras de serviços aos entes públicos municipais e estadual, 
bem como para garantir o pagamento dos direitos trabalhistas e o recolhimento 
das verbas previdenciárias e de FGTS, além da responsabilização administrativa, 
trabalhista, civil e penal dos agentes infratores pelos danos causados.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA FIRMADO ENTRE MPE/CE e 
FUNDAÇÃO DEUSMAR QUEIRÓS – 21/03/13 – Este termo expressa o empenho 
mútuo de somar esforços no sentido de executar, no estado do Ceará, um pro-
grama de ação comum no campo da educação, formação e empreendedorismo, 
voltado para a implementação de um projeto de reintegração social de apenados 
do regime semiaberto e aberto, egressos do sistema penitenciário e seus fami-
liares, denominado “Fábrica Escola – Teoria e Prática para a Vida”, com sede em 
Fortaleza, na Avenida Dom Manuel, 738 – Centro, como forma de promover a 
ressocialização de apenados e seus familiares, de conformidade com o que con-
textualiza o conteúdo programático e metodológico do projeto em questão.

(Inserir foto. Mediação Escolar: suporte técnico necessário à capacitação de 
gestores, professores, profissionais de ensino e alunos para atuarem como me-
diadores em situações de conflito que surjam no ambiente escolar)

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE ESMP/MPE/CE – MU-
DANÇA DE CENA – 26/04/13 – OBJETO: conjugação de esforços dos partícipes no 
sentido de empreender a implantação do Programa de Mediação Escolar, proven-
do o aporte técnico necessário à capacitação de gestores, professores, profissio-
nais de ensino e alunos para atuarem como mediadores em situações de conflito 
que surjam no ambiente escolar e nas dependências da Secretaria da Educação.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA FIRMADO ENTRE 
MPE/CE e MUNICÍPIO DE FORTALEZA – 27/05/13 – Cooperação técnica e admi-
nistrativa entre os partícipes, objetivando apoio e estímulo ao desenvolvimento 
de suas respectivas administrações, de maneira que possam atingir suas finali-
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dades. Havendo a carência técnica e/ou administrativa de cada entidade conve-
nente, poderá ser feita regularmente cessão mútua de servidores, integrantes 
dos quadros efetivos das entidades constantes deste pacto, com ônus para a 
origem, garantindo o ressarcimento das despesas com pagamento de vencimen-
tos, salários, vantagens, encargos sociais, previdenciários e demais despesas dos 
servidores cedidos pelo poder cessionário.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE ESMP/MPE/CE – MU-
DANÇA DE CENA – 27/05/13 – OBJETO: conjugar esforços e formalizar o apoio 
técnico entre as instituições signatárias, visando à realização do Projeto Pro-
motores Juvenis, que tem como objetivo geral contribuir para o enfrentamento 
da exploração sexual de crianças e adolescentes na Barra do Ceará, a partir do 
processo educativo e lúdico do Teatro Fórum para formação de 50 (cinquenta) 
Promotores Juvenis.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE MJ/SRJ e MPE/CE – 
06/06/13 – O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo a conjun-
ção de esforços dos partícipes no sentido de desenvolvimento de uma política de 
resolução apropriada de disputas, contemplando a realização de cursos de aper-
feiçoamento, de especialização, seminários e congressos em técnicas de media-
ção, conciliação, negociação e práticas restaurativas, da publicação de materiais 
pertinentes e a promoção de uma cultura de harmonização social.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE MPE/CE e CDL – 
01/07/13 – O presente convênio tem por objetivo a mútua colaboração entre 
as partes, visando a facilitar o acesso dos cidadãos consumidores ao Serviço de 
Proteção ao Crédito – SPC, banco de dados administrado pela CDL de Fortaleza.

TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FIRMADO ENTRE MPE/
CE e ESMPU – 24/06/13 – OBJETO: promoção de cooperação acadêmica e cien-
tífica, por intermédio da realização de atividades de ensino, tais como cursos, 
oficinas, palestras, reuniões, seminários, simpósios e conferências em conjunto, 
e de atividades de pesquisas; da publicação conjunta de artigos científicos e do 
intercâmbio de docentes, visando à capacitação e ao desenvolvimento contínuo 
dos membros e servidores vinculados aos partícipes.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL FIRMADO ENTRE DE-
CON/CE e DECON/SOBRAL – 28/08/13 – OBJETO: implantação e regular fun-
cionamento do software que dá acesso ao Sistema Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor – SINDEC, no âmbito da Promotoria de Justiça de Defesa 
do Consumidor de Sobral – DECON/Sobral, com vistas a aprimorar a defesa do 
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consumidor no município de Sobral, bem como em cumprimento às disposições 
do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Delegada n° 04, de 26 de setembro 
de 1962, e das demais normais legais e regulamentares aplicáveis.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE MPE/CE e DAE – 
28/08/13 – Fiscalização por parte do Departamento de Arquitetura e Engenharia 
– DAE das obras de reforma do prédio onde funcionará a nova sede da Procura-
doria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, no Centro Administrativo do Cambeba, 
conforme especificações dos anexos I (Planilhas de Preços Básicos), I-A (Relação 
de Composição dos Preços), II (Especificações Técnicas), III (Projeto Executivo 
Arquitetônico) e IV (Projetos Complementares – instalações eletro-hidráulicas e 
logística, e ar condicionado), todos do edital licitatório na modalidade concorrên-
cia n° 001/2012, bem como das alterações desses projetos atualizados e outros 
que porventura surjam.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE MPE/CE e MJ/SRJ – 
06/06/13 – Conjunção de esforços dos partícipes no sentido de desenvolvimento 
de uma política de resolução apropriada de disputas, contemplando a realização 
de cursos de aperfeiçoamento, de especialização, seminário e congressos em 
técnicas de mediação, conciliação, negociação e práticas restaurativas, da publi-
cação de materiais pertinentes, e a promoção de uma cultura de harmonização 
social.

TERMO DE CESSÃO DE USO – NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA MARA-
CANAÚ – FIRMADO ENTRE MPE/CE e EMAUS – 02/05/13 – O presente termo tem 
por objeto formalizar a cessão de uso, do cedente para o cessionário, do imóvel 
situado à Rua 10, nº 207, Conjunto Jereissati I, CEP: 61.900-290, Maracanaú/CE, 
com a finalidade de instalação e funcionamento do Núcleo de Mediação Comuni-
tária de Maracanaú.

CONVÊNIO Nº 41/13 – FACULDADE LUCIANO FEIJÃO – OBJETO: estabelecer 
cooperação mútua entre a Faculdade Luciano Feijão – FLF e a PGJ/Concedente, 
viabilizando, para os alunos regularmente matriculados na Faculdade Luciano Fei-
jão – FLF, a realização de estágio junto à PGJ/Concedente, propiciando-lhes uma 
formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 45/13 – FACULDADE CEARENSE – OBJETO: estabelecer coope-
ração mútua entre a conveniada e a PGJ/Convenente, viabilizando, para os alunos 
regularmente matriculados na Faculdade Cearense, a realização de estágio junto 
à PGJ/Concedente, propiciando-lhes uma formação profissional adequada.
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CONVÊNIO Nº 61/13 – FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO – OBJE-
TO: estabelecer cooperação mútua entre a FCRS e a PGJ/Convenente, viabilizan-
do, para os alunos regulamente matriculados na FCRS, a realização de estágio 
junto à PGJ/Concedente, propiciando-lhes uma formação profissional adequada.

CONVÊNIO Nº 64/13 – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RATIO – OBJETO: 
oferecer estágio supervisionado não-obrigatório e remunerado nos órgãos que 
compõem a estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, para os alunos do 
Centro de Ensino Superior Ratio Ltda., a fim de que estes tenham a oportunidade 
de aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas e teóricas 
significativas para o aperfeiçoamento profissional em suas áreas de graduação.

CONVÊNIO Nº 31/13 – MUNICÍPIO IDH – OBJETO: apoio da PGJ à realização 
do evento Direito 2013 (congresso jurídico) – A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS 
NOVOS PARADIGMAS DO DIREITO E DA JUSTIÇA NO BRASIL, a ser realizado nos 
dias 09 e 10 de maio de 2013, no Centro de Convenções do Hotel Praia Centro, 
em Fortaleza.

CONVÊNIO Nº 49/13 – IBDH – OBJETO: apoio da PGJ à realização do even-
to “II Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos: Acesso à Justiça e 
Segurança Cidadã”, prevista para ser realizado no período de 6 a 17 de maio de 
2013, no Centro de Convenções do Hotel Blue Tree, em Fortaleza, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Interameri-
cano de Direitos Humanos.

CONVÊNIO Nº 51/13 – IMPARH – OBJETO: O presente Convênio tem por 
objeto a cooperação mútua entre os convenentes com vistas à capacitação de 
membros do Ministério Público (procuradores e promotores de Justiça), servido-
res e colaboradores nos cursos de línguas estrangeiras (inglês, francês e italiano) 
e libras do IMPARH.

CONVÊNIO Nº 54/13 – ABMP – OBJETO: apoio da PGJ no sentido de disponi-
bilizar passagem aérea de ida e volta para o adolescente que integra o Conselho 
Consultivo Estadual dos Jovens e Adolescentes da ABMP, para visitar os projetos 
de infância e juventude em Porto Alegre/RS, no período previsto para os dias 
08 a 10 de maio do ano em curso, visando a motivar e fortalecer a participação 
infanto-juvenil no aprimoramento dos atores que atuam na rede da infância e 
juventude.

CONVÊNIO Nº 55/13 – ABMP – OBJETO: apoio da PGJ no Seminário Regional 
Nordeste ABMP/2013 – “O ECA REVISITADO APÓS AS MODIFICAÇÕES LEGISLA-
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TIVAS E SOCIAIS DOS ÚLTIMOS ANOS: Desafios de sua implementação”, bem 
como no IV Encontro de Juízes, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da 
Infância e Juventude do Estado do Ceará, previstos para serem realizados nos 
dias 08 e 09 de agosto do corrente ano, no Centro do Eventos do Ceará – CEC.

CONVÊNIO Nº 57/13 – TERRE DES HOMMES NO BRASIL – OBJETO: implan-
tar o projeto “Práticas Restaurativas e Mediação de Conflitos”, focando o público 
juvenil em 03 (três) escolas e no fortalecimento destas práticas no Núcleo de 
Mediação Comunitária instalado no bairro Bom Jardim, Fortaleza/CE.

CONVÊNIO S/N – FAMETRO – OBJETO: firmar parceria com o fim de aprimorar 
o desenvolvimento e a capacitação profissional e educacional dos funcionários/
associados da convenente e dos seus dependentes legais em cursos de educação 
superior, pós-graduação e extensão.

2014

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/14 – DAE – OBJETO: coopera-
ção para elaboração de instrumentos necessários à instrução dos procedimentos 
licitatórios destinados à construção das sedes das promotorias de justiça das 
comarcas de Maracanaú, de Caucaia, de Quixadá, de Sobral e de Iguatu, por 
parte do DAE.

CONVÊNIO Nº 14/14 – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MAGISTRADOS, PRO-
MOTORES DE JUSTIÇA E DEFENSORES PÚBLICOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – 
OBJETO: apoio da PGJ no sentido de disponibilizar transporte (passagens aéreas) 
para os adolescentes que integram o Conselho Consultivo Estadual dos Jovens 
e Adolescentes da ABMP, possibilitando sua participação no XXV Congresso Na-
cional da ABMP, com o tema central “Justiça Adaptada a criança e adolescentes: 
diretrizes, integração e procedimentos uniformes”, em Foz do Iguaçu/PR.

CONVÊNIO Nº 28/14 – IDG – OBJETO: apoio da PGJ ao IDG na realização 
do evento DIREITO 2014 (congresso jurídico) – PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, DIREITO PENAL E CRIMES CONTRA A ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, em Fortaleza.

CONVÊNIO Nº 30/14 – IBDH – OBJETO: apoio da PGJ na realização do evento 
“III CURSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS: IGUAL-
DADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO”, previsto para ser realizado no período de 1º a 12 
de setembro de 2014, no Centro de Convenções do Hotel Blue Tree, em Fortaleza, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, em parceria com o Ins-
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tituto Interamericano de Direitos Humanos.

CONVÊNIO Nº 42/14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS – OBJETO: conjugação de esforços dos partícipes visando à munici-
palização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SINDEC, compreen-
dendo a doação de equipamentos previstos no Plano de Trabalho do Convênio 
Nº 792316/2013/SENACON/MJ, tendo como beneficiária a Secretaria Municipal 
de Defesa do Consumidor – Procon-Fortaleza, adquiridos com o apoio financeiro 
disponibilizado pela Secretaria Nacional do Consumidor.

CONVÊNIO Nº 43/14 – COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DE-
FESA DO CONSUMIDOR – PROCON – CAUCAIA – OBJETO: conjugação de es-
forços dos partícipes visando à municipalização do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor – SINDEC, compreendendo a doação de equipamentos previstos 
no Plano de Trabalho do Convênio Nº 792316/2013/SENACON/MJ, tendo como 
beneficiária a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor – Procon-Caucaia, 
adquiridos com o apoio financeiro disponibilizado pela Secretaria Nacional do 
Consumidor.

CONVÊNIO Nº 45/14 – PROCON MUNICIPAL DE MARACANAÚ – OBJETO: con-
jugação de esforços dos partícipes visando à municipalização do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor – SINDEC, compreendendo a doação de equipamen-
tos previstos no Plano de Trabalho do Convênio Nº 792316/2013/SENACON/MJ, 
tendo como beneficiária a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor – Pro-
con–Caucaia, adquiridos com o apoio financeiro disponibilizado pela Secretaria 
Nacional do Consumidor.

CONVÊNIO Nº 60/14 – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA 
– OBJETO: apoio da PGJ à realização do evento “Simpósio de Direito de Família 
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2014”, a ser realizado no dia 21 de novembro de 2014, no auditório da Defensoria 
Pública do Estado do Ceará, em Fortaleza.

CONVÊNIO Nº 64/14 – FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO PI-
RAMBU – OBJETO: conjunção de esforços para instalação, manutenção e fun-
cionamento de um Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público, nos 
termos da Resolução nº 01/2007 e do art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, bem como das suas posteriores alterações e de outros atos normativos que 
forem ulteriormente editados para fiel cumprimento desta avença.

CONVÊNIO Nº 65/14 – SOCIEDADE UNIVERSIÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONALIZANTE – OBJETO: conjunção de esforços para instalação, ma-
nutenção e funcionamento de um Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério 
Público, a ser implantado nas dependências da Faculdade de Tecnologia do Nor-
deste – FATENE, nos termos da Resolução nº 01/2007 e do art. 116 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como das suas posteriores alterações e de 
outros atos normativos que forem ulteriormente editados para fiel cumprimento 
desta avença.

CONVÊNIO Nº 73/14 – CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA – OBJETO: veicu-
lação do Programa “MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO” na grade de programação 
da TV Fortaleza.

CONVÊNIO Nº 74/14 – ASSOCIAÇÃO TERRE DES HOMMES/LAUSANNE NO 
BRASIL – OBJETO: conjunção de esforços para a continuidade do projeto “PRÁ-
TICAS RESTAURATIVAS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS”, iniciado por meio do CV 
nº 57/2013.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – EXPRESSO GUANABARA S.A. – OB-
JETO: divulgação da campanha “NÃO DÊ ESMOLA A CRIANÇA EM SITUAÇÃO 
DE RUA”, de forma a ampliar o seu alcance, viabilizando, em processo contínuo 
e eficaz, a divulgação da problemática, mediante políticas de sensibilização e 
orientação de cidadãos.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
– OBJETO: desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum voltados 
para o treinamento de recursos humanos, no âmbito do Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinhei-
ro PNLD. As ações serão cumpridas nos termos do PT, instrumento integrado ao 
Acordo de Cooperação Técnica.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE TOCANTINS – OBJETO: regulamentar cessão, em caráter provi-
sório, de servidores entre as instituições signatárias Ministério Público do Estado 
de Tocantins e Ministério Público do Estado do Ceará.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DE CAUCAIA – OBJETO: implantação do Programa de Mediação Escolar, 
provendo o aporte técnico necessário à capacitação de gestores, professores, 
profissionais de ensino e alunos para atuarem como mediadores em situações de 
conflito que surjam no ambiente escolar e nas dependências dos órgãos públicos 
municipais.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – UNIVERSIDADE DE ESTUDOS DE 
ROMA TOR VERGATA – OBJETO: o desenvolvimento da formação dos membros 
do Ministério Público do estado do Ceará, mediante cooperação técnica, científica 
e acadêmica, por meio da participação em cursos intensivos relacionados às áreas 
de atuação do Ministério Público, junto à Universidade de Estudos de Roma Tor 
Vergata, podendo incluir cursos de aperfeiçoamento e extensão, além de pales-
tras, seminários e outros programas de curta duração.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ – OBJETO: convênio de coope-
ração técnica e intercâmbio de informações que entre si celebram MPCE e ARCE.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – OBJETO: a implantação do Sis-
tema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) na Secretaria 
Municipal de Defesa do Consumidor (Procon-Fortaleza), compreendendo a autori-
zação de uso do software licenciado pela União ao estado do Ceará e a realização 
de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possibilitem o registro, arma-
zenamento e compartilhamento da base de dados municipal de demandas de 
consumo com as bases estadual e nacional, resultando, inclusive, na elaboração 
dos Cadastros Estadual e Nacional de Reclamações Fundamentadas, entre outras 
ações que promovam políticas públicas integradas para a defesa do consumidor.

PROTOCOLO DE INTEÇÕES – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 
DO CEARÁ – OBJETO: estimular a implantação do projeto “MINISTÉRIO PÚBLICO 
PELA EDUCAÇÃO – MPEDUC” em municípios do estado do Ceará, mediante a atu-
ação conjunta entre promotores de justiça e procuradores da República.

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – 
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III – OBJETO: termo de cessão de uso de 
bem público, dirigido à instalação, à manutenção e ao funcionamento do Núcleo 
de Mediação Comunitária do Antônio Bezerra.

TERMO DE CESSÃO DE USO – SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO CE-
ARÁ – OBJETO: propriedade do estado do Ceará que se encontra sob a jurisdição 
e posse da cedente no Centro de Eventos do Estado do Ceará.

TERMO DE COOPERAÇÃO OPERACIONAL – PROCURADORIA GERAL DE JUS-
TIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – OBJETO: Termo de Cooperação Ope-
racional Sistema Consumidor Vencedor – alimentação e uso compartilhado do 
sítio de internet e do sistema “Consumidor Vencedor” pelos Ministérios Públicos 
signatários, bem como a interoperabilidade de dados relativos à atividade-fim 
ministerial pertinente, observado o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), 
viabilizando o intercâmbio de informações sobre ações coletivas ajuizadas, de-
cisões judiciais, provisórias ou definitivas, e termos de ajustamento de conduta 
obtidos na atuação do Ministério Público na defesa do consumidor, nos estados 
do Rio de Janeiro e do Ceará, e propiciando a disponibilização de tais informações 
para a sociedade, por meio do sítio de internet retromencionado, com a manu-
tenção de um canal específico para o recebimento das notícias dos consumidores 
acerca do descumprimento das decisões e compromissos de conduta disponibili-
zados para consulta.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PROCURADORIA REGIONAL DO TRA-
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BALHO DA 7ª REGIÃO – OBJETO: intercâmbio de ações e difusão de informações, 
visando ao aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 
do setor pesqueiro no estado do Ceará, a defesa da ordem jurídica, do interesse 
público e a prevenção de fraudes no processo de implementação dessas políticas 
sociais, especialmente na concessão do seguro-desemprego da pesca e no acesso 
às linhas de financiamento disponíveis, bem como a responsabilização adminis-
trativa, civil, trabalhista e penal dos agentes infratores pelos danos causados.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL – TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ – OBJETO: desenvolvimento de ativi-
dades conjuntas para realização dos eventos “CARAVANA TCM DA CIDADANIA”, 
a fim de possibilitar a participação e a contribuição, no que couber, da Ouvidoria 
do Ministério Público nos referidos eventos, assim como no projeto de educação 
sobre controle social dedicado à comunidade estudantil.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08/14 – SECRETARIA NACIONAL DO 
CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – OBJETO: adesão ao Sistema de 
Solução Alternativa de Conflitos “consumidor.gov.br”, mantido pela SENACON por 
meio de plataforma tecnológica de informação, interação e compartilhamento de 
dados.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 15/14 – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/SE-
CRETARIA DA REFORMA DO JUDICIÁRIO – OBJETO: conjunção de esforços dos 
partícipes no sentido de desenvolvimento de uma política de resolução apropriada 
de disputas, contemplando a realização de cursos de sensibilização, cursos de 
aperfeiçoamento em técnicas e outros cursos de mediação, conciliação e nego-
ciação de conflitos, a publicação de materiais pertinentes e a promoção de uma 
cultura de harmonização social.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO DO CEARÁ – integração e compartilhamento de serviços da rede 
governamental contratados pela SEPLAG junto à OI Móvel S/A, correspondentes 
à comunicação de dados e internet, conforme extrato de contrato nº 14/2010 DJ 
20/05/2010.

CONVÊNIOS DE ESTÁGIO

Nº 10/14 – FACULDADE VALE DO JAGUARIBE;
Nº 11/14 – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RATIO LTDA;
Nº 22/14 – FACULDADE VALE DO JAGUARIBE;
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Nº 23/14 – FATENE;
Nº 24/14 e Nº 57/14 – UFC; 
Nº 26/14 e Nº 78/14 – FA7;
Nº 31/14 e Nº 32/14 – FACULDADE SÃO FRANCISCO DA PARAÍBA; 
Nº 34/14 e Nº 35/14 – FAFIC DE CAJAZEIRAS/PB; 
Nº 37/14 e Nº 38/14 – UFCG/PB; 
Nº 39/14 e Nº 40/14 – FUNECE;
Nº 41/14 – FAFOR;
Nº 46/14 – FACULDADE PARAÍSO DO CEARÁ;
Nº 48/14 – FACULDADE DE TECNOLOGIA DO NORDESTE;
Nº 49/14 – FAMETRO;
Nº 50/14 – URCA;
Nº 51/14 – CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS;
Nº 52/14 – UVA;
Nº 53/14 – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO;
Nº 54/14 – FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE;
Nº 55/14 – FACULDADE PARAÍSO DO CEARÁ;
Nº 56/14 – FACULDADE VALE DO SALGADO;
Nº 59/14 – FACULDADE CEARENSE;
Nº 61/14 – FACULDADE DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA;
Nº 62/14 – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA;
Nº 63/14 – FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA;
Nº 66/14 – CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ;
Nº 70/14 – FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA;
Nº 75/14 – UNIVERSIDADE DE FORTALEZA;
Nº 76/14 – FACULDADE ATENEU;
Nº 77/14 – UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR.

OBJETO: oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado, bem 
como estágio obrigatório e não remunerado.

2015

CONVÊNIOS DE ESTÁGIO
Nº 02/15 – FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO;
Nº 04/15 – FUNECE;
Nº 11/15 e Nº 12/15 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO – FLF;
CONVÊNIO N° 16/2015 – FACULDADE FARIAS BRITO.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E/OU ADMINISTRATIVA – ESTADO DO 
CEARÁ/SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – OBJETO: prestação de co-
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operação técnica e/ou administrativa, concernente à cessão recíproca de servido-
res entre as partes, na forma deste convênio, respeitada a legislação vigente, em 
especial o Decreto nº 28.619, de 07 de fevereiro de 2007, alterado pelo Decreto 
nº 28.714, de 03 de maio de 2007, e posteriores alterações.

CONVÊNIO Nº 03/15 – ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
– ACMP – OBJETO: estabelecer parceria entre a Procuradoria-Geral de Justiça e 
a Associação Cearense do Ministério Público, conforme disposições contidas nos 
procedimentos administrativos nº 42630/2014-3.

CONVÊNIO Nº 05/15 – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS – CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO – OBJETO: coope-
ração técnica entre os órgãos convenentes, visando, por meio do curso de ca-
pacitação, à obtenção de maior eficiência na utilização dos recursos públicos por 
parte dos gestores escolares e também a proporcionar aos membros do Ministério 
Público Federal e do Ministério Público Estadual, por oportuno, maior destreza no 
processo de fiscalização desses recursos.

CONVÊNIO Nº 06/15 – CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA – 
OBJETO: regular a parceria e a conjugação de esforços no intuito de estabelecer, 
mediante integração de atividades, cooperação alusiva à cessão de uso, por força 
de consulta por parte da primeira convenente junto ao Sistema de Informações 
Cadastrais no Banco de Dados da segunda convenente, interligado ao Sistema de 
Proteção ao Crédito – SPC Brasil.

CONVÊNIO Nº 07/15 – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA 
– OBJETO: o apoio da PGJ à realização do evento “II Simpósio de Direito de 
Família”, previsto para ser realizado no dia 8 de maio de 2015, no auditório 
da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em Fortaleza.

CONVÊNIO Nº 08/15 – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – OB-
JETO: articulação, interação e conjugação de esforços das partes convenentes, 
visando a uma melhor implementação de suas atribuições legais na realização 
de diligências, judiciais ou extrajudiciais, determinadas, requeridas ou realizadas 
pelo Ministério Público, que envolvam profissionais de contabilidade ou que sejam 
praticadas em detrimento desses.

CONVÊNIO Nº 09/15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AM-
BIENTE (SEUMA) – OBJETO: cooperação entre os partícipes, no âmbito de suas 
respectivas esferas de competência, com a finalidade de promover a proteção do 
patrimônio ambiental do município de Fortaleza, por intermédio de informações 
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da base de dados geridas pela SEUMA em prol do Ministério Público estadual, 
para fins de consulta deste, com vistas ao desenvolvimento de estratégias e ações 
que fortaleçam o município e que propiciem a promoção do efetivo combate às 
atividades lesivas ao meio ambiente, de forma mais célere e eficiente.

CONVÊNIO Nº 13/15 – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CE-
ARÁ – OBJETO: cooperação técnica entre os partícipes, visando à integração 
e ao compartilhamento dos serviços da Rede Governamental, contratados pela 
SEPLAG junto à OI MÓVEL S/A, correspondentes à comunicação de dados e inter-
net, conforme extrato de contrato nº 14/2010, publicado no Diário Oficial do Es-
tado do dia 06/04/2010 e sub-rogado à ETICE, conforme extrato de sub-rogação 
publicado no Diário Oficial do Estado do dia 20/05/2010.

CONVÊNIO Nº 14/15 – MUNICÍPIO DE GUAIÚBA – OBJETO: conjugação de 
esforços dos partícipes visando à municipalização do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor – SINDEC, compreendendo a doação de equipamentos previstos 
no Plano de Trabalho do Convênio nº 792316/2013/SENACON/MJ, tendo como 
beneficiário o município de Guaiúba, adquiridos com o apoio financeiro disponibi-
lizado pela Secretaria Nacional do Consumidor.

CONVÊNIO Nº 15/2015 – CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL – OBJETO: esta-
belecer a cooperação entre os entes convenentes para que, atuando de forma co-
ordenada e harmônica, implementem, na cidade de Sobral, unidade do Programa 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON, que atuará por meio da 
parceria ora firmada entre os convenentes. Parágrafo único: o presente convênio 
terá sua execução orientada por Plano de Trabalho a ser elaborado em conjunto 
pelas partes e que, uma vez aprovado, passará a integrar o presente acordo.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – FACULDADE METROPOLITANA DA 
GRANDE FORTALEZA – OBJETO: estabelecer parâmetros comuns de modo a de-
senvolver projetos e ações conjuntas visando a produzir conhecimento multidis-
ciplinar nas áreas de mediação comunitário, por meio do serviço voluntário que 
objetiva propiciar aos estudantes e interessados da comunidade a consciência da 
responsabilidade social, da solidariedade, da cooperação e dos deveres cívicos.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – OBJETO: 
divulgação das peças publicitárias da campanha da AIAMP “Corrupção, não!”, 
prevista para ser lançada no dia 25/05/2015.

TERMO DE COOPERAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CAATINGA – OBJETO: expressam 
o empenho mútuo de somar esforços no sentido de executar permuta de mate-
rial publicitário institucional, apoiando a divulgação e preservação da caatinga, 
mediante a disseminação de imagens da sua biodiversidade e de informações 
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desse bioma único no mundo nos calendários institucionais do Ministério Público 
do Estado do Ceará.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-
LHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (SETRA) – OBJETO: esta-
belecer cooperação mútua entre os signatários a fim de promover maior eficiência 
e celeridade no acompanhamento, análise e resolução das demandas relativas 
à defesa da pessoa idosa e com deficiência, notadamente por meio do uso de 
ferramentas tecnológicas atualizadas, tais como internet e correios eletrônicos 
institucionais, bem como definir o fluxo em relação às providências a serem ado-
tadas ante a recepção e encaminhamentos das denúncias de violação de direi-
tos envolvendo pessoas com deficiência ou idosas encaminhadas ao NDIPD pela 
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (Disque 100), a fim de proporcionar um 
atendimento mais célere às vítimas e evitar demandas repetitivas.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATU-
RA DO ESTADO DO CEARÁ (ESMEC) – UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DA JUSTIÇA 
FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA NO CEARÁ – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO CEARÁ – OBJETO: realização de ciclo de palestras e mesas-redondas 
para divulgação do Novo Código de Processo Civil junto à comunidade jurídica ce-
arense, bem assim visando ao desenvolvimento de ações voltadas ao aperfeiço-
amento de juízes, membros do Ministério Público e advogados, e ao treinamento 
e capacitação de servidores, a serem realizadas mensalmente, de preferência na 
última sexta-feira de cada mês, nas instalações da ESMEC, da ESMP, da Justiça 
Federal e da OAB/CE, ou em outros locais que comportem o público compatível 
com o evento.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 066/2015 – SECRETARIA DA SAÚDE 
DO ESTADO DO CEARÁ. OBJETO: articulação e conjugação de esforços dos par-
tícipes com o intuito de estabelecer cooperação técnica necessária à realização 
de exames de individualidade biológica / vínculo genético, por meio da análise de 
material genético, em sede de averiguação oficiosa de paternidade, segundo re-
querimento do Ministério Público, como meio de implantar linha de ação conjun-
ta, integrante da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 
(artigos 86 e 87 da Lei nº 8.069/90), voltada a lhes possibilitar, outrossim, o uso 
do nome e a inserção na família.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 011/15 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO CEARÁ – OBJETO: o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) cede ao 
cessionário, a título gratuito, o imóvel onde antes funcionava a 3ª Vara da Comar-
ca de Itapipoca, localizada à Rua 07 de Setembro, nº 35 – Centro, no município 
de Itapipoca.
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TERMO DE ADESÃO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL – ESCOLA 
DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ – OBJETO: o Ministério Público do 
Estado do Ceará assume, por este, o compromisso de cumprir os objetivos do 
Termo de Cooperação Técnica, na forma e condições estabelecidas em suas 
cláusulas, bem como de contribuir para o cumprimento das obrigações indica-
das na Cláusula Segunda, inciso I, alíneas “a”, “d”, “i” e “l” do Termo de Coope-
ração Técnica nº 28.

Firmado pelo Procurador-Geral de Justiça, Ricardo Machado, o “Pacto por um 
Ceará Pacífico” é um programa intersetorial do governo do Estado que visa à 
prevenção da violência e à redução da criminalidade.

A iniciativa é pioneira no estado e pretende integrar diferentes esferas de 
atuação, de forma a promover a melhoria dos processos de tomada de decisão e 
ação que sejam transversais à temática da segurança pública.
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Obras - Reformas  
Aquisições - Instalações

PGJ - NOVA SEDE

Nova sede da PGJ/CE (Cambeba) – Obra que exigiu ampla revisão, recupera-
ção e reforço estrutural, já concluídos em lajes e vigas. Fundações em averigua-
ção. Encaminha-se nova licitação, desta feita de forma global, abrangendo pro-
jetos complementares e área de estacionamento, inicialmente inexistente, assim 
como outros equipamentos que se apresentaram inviáveis no primeiro momento, 
por limitação de espaço.

TERRENO – CAMBEBA

Figura 01: Início da Obra Figura 2: Estágio Atual

Figura 3: Terreno do MPCE no Cambeba
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Cessão, pelo estado do Ceará, de terreno contíguo ao prédio que abrigará a 
nova sede da PGJ – Cambeba, medindo 8.115m², para o que se pretender ser 
a futura construção do complexo que abrigará todas as unidades ministeriais na 
capital (órgãos de execução e demais), com 15.207m² para estacionamento.

Iniciadas tratativas com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que elaborou 
concurso de arquitetura visando à edificação do Complexo, tendo sido adotadas 
as seguintes providências:

- Solicitada e cedida cópia do procedimento administrativo que originou igual 
contratação no Ministério Público da Paraíba;

- Consultado o Tribunal de Contas do Estado sobre procedimentos que devem 
ser adotados/evitados;

- Necessidade de algumas contratações antecedentes ao concurso visando a 
melhor orientar os candidatos na apresentação do projeto objeto do concurso, 
a saber: programa de necessidades, topografia do terreno, sondagem do solo, 
relatório de impacto sobre o trânsito, zoneamento geoambiental e Estudo de 
Viabilidade Técnico-Legal;

- Iniciadas as pesquisas para o Programa de Necessidades;
- Pesquisas de profissionais para elaboração dos outros serviços;
- Com esses elementos de informação, poderá ser iniciado o procedimento 

licitatório para a contratação da entidade promotora do evento “concurso de ar-
quitetura”.

FÓRUM

Três novos espaços no Fórum Clóvis Beviláqua foram cedidos ao MPCE pelo 
TJCE, perfazendo uma área total de 585m², que possibilitaram a construção 
de 13 gabinetes para as Promotorias de Família, espaços acessórios, 10 novos 
gabinetes para as Promotorias Criminais, estruturação da Central de Inquérito, 
entre outros.

180m² Promotorias Criminais;
145m² Central de Inquéritos;
260m² Promotorias da Família.

Realizada licitação para ampliação do espaço destinado às instalações das Pro-
motorias Criminais em mais 98m² (já cedido pelo TJCE), encontra-se sobrestada, 
aguardando a formalização de aditivo ao termo de cessão junto à Diretoria do 
Fórum Clóvis Beviláqua. 



296

Relátório de Gestão  –  2012 / 2015 

297

NOVOS ESPAÇOS NA PGJ

1. 3 novas salas que abrigaram 2 gabinetes de procuradores de justiça e instala-
ção de setor da STI;
2. 4 novas salas destinadas a gabinetes de procuradores de justiça e outros setores;
3. Aguardando autorização para início de construção de mais 2 salas no hall de 
estar do salão dos gabinetes dos Procuradores de Justiça.

INTERVENÇÕES FÍSICAS EM IMÓVEIS

CONCLUÍDAS
PJ de Justiça da Família (FCB – 13 gabinetes);
PJ Criminais (FCB – 10 gabinetes);
PJ Militar (FCB – 1 gabinete);
PJ das Execuções (FCB – 4 gabinetes);
Nova sede das PJ do Idoso;
Nova sede da PROCAP;
Secretaria de Recursos Humanos;
Passarelas do 1º andar da PGJ;
Residência oficial de Jaguaruana;
Residência oficial de Independência;
Residência Oficial de Quixeré;
Sede das PJ do Crato;
Sede das PJ de Santa Quitéria;
Sede das PJ de Crateús;
Sede das PJ de Quixeramobim;
GAECO;
Sede das PJ de Cascavel;

Secretaria de Tecnologia da Informação;
Nova sede da Ouvidoria-Geral;
Núcleo de Apoio Técnico;
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Sede das PJ de Barbalha;
Sede das PJ de Caucaia;
Sede das PJ de Tianguá;
Sede das PJ de Cascavel;
Sede das PJ de Morada Nova;
Sede das PJ de Canindé;
DECON de Maracanaú;
Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral;
Núcleo de Mediação Comunitária de Fortaleza – Antônio Bezerra;
Núcleo de Mediação Comunitária de Caucaia – FATENE;
Posto Avançado do Decon – Fortaleza-Aeroporto;
DECON Fortaleza;
Promotoria de Massapê;
Nova sede das Promotorias de Juazeiro do Norte;
Residência oficial de São Gonçalo do Amarante;
Sede da PJ de Chaval;
Sede da PJ de Itapiúna;
Sede da PJ de São Luis do Curu;
Sede das PsJ de Aracati;
Sede da PJ de Meruoca;
Sede da PJ de Boa Viagem;
Sede da PJ de Acopiara;
Sede das Promotorias de Juazeiro do Norte.

REFORMAS JÁ LICITADAS – A INICIAR / EM ANDAMENTO
Reforma PGJ;
Sala das Turmas Recursais do Fórum Dollor Barreira;
Reforma ESMP.

LOCAÇÃO EM ANDAMENTO
Nova sede para as Promotorias da Fazenda Pública e PROCAP.

OUTROS
Lançamento de contratação dos serviços de topografia e sondagem para terrenos 
do MPCE;
Estudos para construção de nova sede das PJ de Caucaia;
Estudos para construção de nova sede das PJ de Quixadá;
Estudos para construção de nova sede das PJ de Iguatu;
Estudos para construção de nova sede das PJ de Sobral;
Estudos para lançamento do Concurso de Arquitetura para ampliação da estrutura 
do MPCE no Centro Administrativo do Cambeba.



298

escolA superior do mp



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

300

Escola Superior do 
Ministério Público - ESMP

Autonomia Financeira – Com a edição do Decreto Estadual nº 30.996, 
de 05 de setembro de 2012, que regulamentou a Lei Complementar Estadual 
nº 85, de 21 de dezembro de 2009, instituidora do Fundo de Manutenção da 
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará – FESMP e do Conselho 
Gestor do Fundo de Manutenção, a Escola Superior do Ministério Público do MPCE 
ganhou autonomia financeira. A medida viabilizou várias realizações.

Núcleos Regionais – Com a edição do Provimento nº 59/2012, de 
21/03/2012, do PGJ/CE, foram instituídos os núcleos regionais da Escola Superior 
do Ministério Público – ESMP.

Biblioteca – Os trabalhos desenvolvidos na biblioteca da ESMP sofrem in-
fluência direta das necessidades que se apresentam ao longo de cada ano, tais 
como a ocorrência de eventos, especializações, cursos etc. Conforme informações 
da Servidora Maria Rosilene Coelho Cunha, lotada na própria Biblioteca, foram 
realizadas, entre outras, várias atividades, a exemplo das seguintes.

• Planejamento e reestruturação do layout da Biblioteca para um melhor aprovei-
tamento do espaço disponível; serviços de referência junto aos alunos da ESMP, 
membros e servidores da Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará; levantamento 
bibliográfico inicial para fundamentação teórica e orientações aos usuários dos 
cursos de especialização, com enfoque para a normalização de trabalhos acadê-
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micos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT; seleção e cadastro de obras doadas; processamento técnico e inclusão de 
exemplares no banco de dados do Sistema Biblivre, disponibilizando para consul-
ta e empréstimo; atendimento aos usuários mediante consulta local, empréstimo 
domiciliar, renovação e devoluções; atualização da política de desenvolvimento 
de acervo da Biblioteca da ESMP/CE; elaboração das normas para complementa-
ção de carga horária do Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos novos membros 
do Ministério Público disponível do site da ESMP; atualização das normas para 
elaboração de trabalho de conclusão do Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos 
novos membros do Ministério Público disponível no site da ESMP; normalização 
do Manual Básico para a Atuação do Promotor de Justiça da PGJ; normalização 
do Fluxograma da PGJ; normalização do Manual Básico para Atuação do Técni-
co Ministerial da PGJ; solicitação do ISBN do Manual Básico para a Atuação do 
Promotor de Justiça, Manual Básico para Atuação do Técnico Ministerial e do 
Fluxograma da PGJ; atualização das normas para publicação de artigos na Revista 
Acadêmica da ESMP/CE; acompanhamento do edital para recebimento de artigos; 
normalização e revisão dos artigos da Revista Acadêmica; apoio à convocação da 
Reunião do Conselho Editorial; revisão da Revista Acadêmica da ESMP, ano IV, 
números I e II de 2012 (semestral); inclusão dos artigos da Revista Acadêmica da 
ESMP/CE no Sistema; elaboração das informações no folder de divulgação da Bi-
blioteca; pesquisa e proposta de inclusão de links no site da ESMP/CE de Bibliote-
cas online que disponibilizam o acervo para consulta com texto integral de livros, 
artigos, monografias e teses voltados à área do Direito, bem como de Literatura, 
por meio do site “www.dominiopublico.gov.br” (160 links); elaboração do crono-
grama de atividades da biblioteca para o ano de 2013; levantamento da proposta 
da bibliografia básica indicada pelos professores para os cursos oferecidos pela 
ESMP/CE direcionados às áreas de Direito Penal e Processual Penal, Direito Am-
biental, Filosofia Moderna do Direito, Direito Processual Civil, Direito Processual 
Administrativo, Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional: apro-
ximadamente 450 livros; elaboração do Termo de Referência para a solicitação 
da aquisição de livros objetivando a renovação do credenciamento da ESMP/CE 
junto ao Conselho Estadual de Educação; levantamento de preço e última edição 
dos livros referentes à solicitação de aquisição de livros para a renovação do cre-
denciamento da ESMP/CE junto ao Conselho Estadual de Educação (390 livros); 
recebimento e revisão das monografias do Curso de Ingresso e Vitaliciamento 
de 2012 (59 trabalhos); participação na divulgação de evento da ESMP/CE com 
inscrição de assessores e entrega de ofícios aos promotores na PGJ; participação 
do levantamento de presença dos eventos da ESMP e cadastro para emissão 
de certificados via internet (9 eventos); levantamento e controle dos DVDs dos 
eventos da ESMP (149 DVDs); levantamento e controle dos periódicos recebidos 
(610 exemplares); digitalização de processos junto à Secretaria de Processos da 
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PGJ (500 pág./dia aprox.); normalização do Manual de Procedimentos Jurídicos 
da Promotoria da Mulher; orientação e treinamento dos estagiários e auxiliares 
da Biblioteca da ESMP.

Reforma/conservação/material/veículo – Entre outros, reforma do la-
boratório de informática; aquisição de 10 (dez) computadores para o laboratório 
de informática; construção de rampa de acesso p/ cadeirantes; pintura das áreas 
interna/externa da ESMP; aquisição de um veículo Hilux/Toyota; aquisição de 
cadeiras escolares; aquisição de aparelhos de ar condicionado.

Acordos de Cooperação Técnica 

• Escola Nacional de Mediação – No dia 06 de junho de 2013, realizou-se 
a solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM e o Ministério Público do Estado do 
Ceará/PGJ-CE, na Secretaria de Reforma do Judiciário – Ministério da Justiça, em 
Brasília-DF;
• Universidade de Estudos de Roma Tor Vergata – Em março de 2014, foi 
firmado Acordo de Cooperação Técnica e Científica, celebrado entre a Universi-
dade de Estudos de Roma Tor Vergata e o Ministério Público do Estado do Ceará/
PGJ-CE, por intermédio da Escola Superior do Ministério Público-ESMP, com o ob-
jetivo de promover o desenvolvimento da formação dos membros do MP/CE, por 
meio da participação em cursos intensivos relacionados às áreas de atuação do 
Ministério Público, podendo incluir cursos de aperfeiçoamento e extensão, além 
de palestras, seminários e outros programas de curta duração;
• Termo de Cooperação Técnica firmado em março de 2015 entre a Escola Supe-
rior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, o Ministério Público do Estado 
do Ceará/Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará-ESMP/CE, a 
Justiça Federal (União Federal de Primeira Instância no Ceará) e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB Secção Ceará, visando à viabilidade de realização, 
durante o ano de 2015, de palestras e mesas redondas intituladas “O Novo Pro-
cesso Civil Brasileiro”;
• Assinado o Acordo de Cooperação Técnica, em abril de 2015, entre as institui-
ções Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da Procuradoria-Geral 
de Justiça do Ceará, da Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação 
Comunitária e da Escola Superior do Ministério do Estado do Ceará-ESMP; e as 
Instituições de Ensino Superior FAMETRO, FACULDADE RATIO, FATECE, FATENE 
e FANOR, com vistas a desenvolver projetos e ações conjuntas visando a produ-
zir conhecimento multidisciplinar nas áreas de mediação comunitária, por meio 
de serviço voluntário que objetivam propiciar aos estudantes e interessados da 
comunidade a consciência da responsabilidade social, da solidariedade, da coo-
peração e dos deveres cívicos;
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• Assinatura do Protocolo de Cooperação Interinstitucional no mês de junho de 
2015, celebrado entre as instituições: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, Ministério Público do Estado 
do Ceará, Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, Defensoria 
Pública do Estado do Ceará, Vice-Governadoria do Estado do Ceará, Secretaria de 
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Município de Fortaleza 
– SETRA, Associação Cearense de Magistrados e a Terre des hommes, visando à 
difusão e à implementação das práticas da justiça restaurativa para a infância e 
a juventude no estado;
• Assinatura, em junho de 2015, do Termo de Adesão do Ministério Público/Es-
cola Superior-ESMP ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Ceará, por intermédio de sua Escola Judiciária 
Eleitoral, e a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, com o objetivo 
de realizar cursos e atividades pedagógicas de interesse das partes.

Eventos – Mais de duzentos eventos, entre cursos, oficinas, seminários, jor-
nadas, ciclos, palestras, reuniões, fóruns etc., foram realizados pela ESMP, por 
si, em parceria com outros órgãos/entidades ou, ainda, como apoiadora. Entre 
estes, destacam-se:

• Crime Organizado – Foram vários os eventos relativos ao tema “Inteligência 
no Combate ao Crime Organizado” realizados em parceria com a Agência Brasilei-
ra de Inteligência no Ceará – ABIN/CE;
• Contas – Curso: Aspectos Relevantes sobre Contas de Gestão e Contas de 
Governo, ocorrido nos dias 03 e 04/05/12, ministrado por técnicos do Tribunal de 
Contas dos Municípios, realizado em parceria e com o apoio da Rede de Escolas 
de Governo por meio da Escola de Gestão de Contas dos Municípios do Tribunal 
de Contas dos Municípios;
• Reforma – I Seminário sobre a Reforma do Código Penal Brasileiro, destinado 
a Membros do Ministério Público, Magistrados, Defensores Públicos, Delegados 
de Polícia Civil, parceiros da Rede de Escola de Governo, alunos do Curso de 
Especialização em Sistema Jurídico e Criminalidade, alunos dos cursos de Direito 
e demais interessados pelo tema, no dia 25 de maio de 2012, no auditório da 
Procuradoria Geral de Justiça no Ceará, com o tema: “Codificação e um novo 
perfil de Promotor Criminal”, proferida pelo Dr. Alexandre de Moraes, 2º Promotor 
de Justiça do I Tribunal do Júri do Estado de São Paulo e Membro do Grupo de 
Trabalho da Comissão da CCJ da Câmara dos Deputados para Reforma do Código 
Penal Brasileiro;
• Mediação – Muitos cursos se realizaram versando sobre mediação de conflitos, 
a exemplo do Curso de Extensão em Mediação de Conflitos, realizado nos dias 
15, 16, 22 e 23 de junho de 2012, na Escola Superior do Ministério Público- ESMP, 
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com carga horária de 30 h/a;
• Pioneiro – I Curso do Programa Nacional da Escola do GNCOC – PNCOC – 
“Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas”, no período de 25 a 
29/06/12, exclusivo para membros do Ministério Público do Estado do Ceará, em 
parceria com a ACMP;
• Promotoras Legais – Capacitação de Promotoras Legais Populares do Gênero 
e Violência contra a Mulher. Realização em parceria com o Núcleo de Gênero Pro-
-Mulher do Estado do Ceará. Período de execução: 06 a 24 de agosto de 2012, 
com 80 participantes, com carga horária de 120 h/a;
• Fórum – Parceria com a Procuradoria-Geral de Justiça para a realização das 
edições do Fórum de Ciência Penal;
• Parcerias – III Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará, realizado nos dias 25 e 
26 de outubro, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça;
• Drogas – Eventos do Comitê Estadual de Enfrentamento às Drogas do Ministé-
rio Público do Estado do Ceará: “Quando se escolhem as drogas, abandona-se a 
vida. Construindo Ações Intersetoriais e Interdisciplinares”. Parceria entre Comitê 
Estadual de Enfrentamento às Drogas do MP/CE, Promotoria de Justiça de Defesa 
da Saúde Pública e Escola Superior do Ministério Público/CE;
• Investigação – I Curso de Investigação Criminal voltado para os Crimes de 
Homicídio, realizado no auditório da PGJ, com parceria entre a ESMP e o Centro 
de Apoio Operacional Criminal, Execução Criminal e Controle Externo da Atividade 
Policial, nos dias 29 e 30 de novembro, contando com carga horária de 16 h/a;
• Maria da Penha – II Encontro de Atualização Jurídica da Lei Maria da Penha 
– Lei nº 11.340/06 – Polícia Ostensiva, realizado no auditório da Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa Social, com o apoio da ESMP;
• Práticas restaurativas – Realização de curso para facilitadores em práticas 
restaurativas, com profissionais que executam as medidas socioeducativas em 
meio aberto, Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC) do Município de Fortaleza, nos dias 04 a 08 de março, em parceria com a 
Fondation Terre des Hommes e com o Centro de Apoio Operacional da Infância e 
Juventude -  CAOPIJ;
• Aula Magna-PGR – Aula Magna dos Cursos de Especialização em Direito Penal 
e Direito Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Processual Constitucio-
nal, proferida pelo Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça. Referida palestra foi dispo-
nibilizada para acesso via internet, como parte integrante de um projeto desen-
volvido pela ESMP, denominado “Diálogos com o Ministério Público”, consistindo 
na transmissão ao vivo do pronunciamento;
• Sistema WEB – Realização de treinamento introdutório ao Sistema de Proto-
colo WEB para os servidores da PGJ;
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• Especialização – Cursos de Especialização em Direito Penal e Direito Proces-
sual Penal; Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional, nas depen-
dências da ESMP, contando como coordenadores os professores Antonio Cerquei-
ra e Rosila Cavalcante de Albuquerque, respectivamente;
• Estudos à Distância – Curso em EAD (Estudos à Distância) com o tema “In-
teligência Institucional”;
• Mediação Escolar – Organização e participação na Mediação Escolar: “Como 
prevenir e mediar situações de conflitos e violências nas escolas”;
• Lavagem de Dinheiro – Palestra sobre “A Persecução Penal dos Crimes de La-
vagem de Dinheiro”, em que foi palestrante o Dr. Danilo Fontenele Sampaio, Juiz 
Federal da 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará, especialista em crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional;
• Idoso – Promoveu-se, em parceria com o Núcleo de Defesa do Idoso e da Pes-
soa com Deficiência, o “1º Seminário: Enfrentamento à violência contra o Idoso”.
• Ciclos de Estudos – Muitos ciclos de estudos se realizaram, como o IV Ciclo 
de Estudos de Direito Penal e Processual Penal do Ministério Público do Ceará, no 
dia 26 de agosto de 2013;
Colaboração Premiada – “VII Ciclo de Estudos de Direito Penal e Processo 
Penal do Ministério Público do Estado do Ceará”, com o tema: “A colaboração 
premiada e a proteção das testemunhas”;
• Consumidor – Segunda Etapa do Curso de Fornecedores realizado pelo DE-
CON/CE em parceria com a Escola Superior do Ministério Público-ESMP, com o 
objetivo de orientar os fornecedores de produtos e serviços para se adequarem 
ao melhor entendimento do Código de Defesa do Consumidor e legislação aplicá-
vel à defesa do consumidor;
• Combate à corrupção – Curso de “Capacitação e Treinamento no Combate à 
Corrupção e a Lavagem de Dinheiro”, em parceria com o Programa Nacional de 
Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(PNLD);
• Administração Pública – Realização de Curso em parceria com a Escola de 
Contas dos Municípios (TCM), sobre os Aspectos Relevantes na Administração 
Pública, em três módulos;
• Perícia – “Ciclo de Estudos em Perícia Forense”;
• CDEMP – Ocorreu, entre os dias 15 e 16/05/2014, em Fortaleza, a reunião do 
Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP), que 
tem como seu Vice-Presidente o PmJ Benedito Augusto da Silva Neto, Diretor da 
ESMP-CE;
• Eleições – Curso Prático de Campanha Eleitoral, com a seguinte programação: 
abuso de poder; condutas vedadas aos agentes públicos; crimes eleitorais; e 
garantias do eleitor e do candidato;
• Infância e Juventude – Curso de especialização interdisciplinar em Direito da 



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

306

Criança e do Adolescente;
• PROVITA – Sistema de Proteção a Pessoas Ameaçadas e a Atuação dos Seus 
Atores. Diálogos pela vida: fortalecimento do Programa de Proteção a Vítimas e 
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA); Programa de Proteção dos Defensores de 
Direitos Humanos (PPDDH); Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçadas de Morte (PPCAAM);
• Controle Externo-CNMP – Curso “Controle Externo da Atividade Policial” para 
membros do Ministério Público dos Estados do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Gran-
de do Norte, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público;
• Improbidade Administrativa – Realização do “I Fórum de Enfrentamento à 
Improbidade Administrativa”;
• VIII Café restaurativo – Em março de 2015, no auditório da ESMP/CE, con-
tando com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Ceará e Organização Terre 
des Hommes;
• I Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil – Em parceria 
com as seguintes instituições: Escola Superior da Magistratura-ESMEC, Justiça 
Federal no Ceará e OAB/CE;
• Curso Prático de Negociação e Mediação para o Ministério Público – 
Com carga horária de 4h/a, no auditório da PGJ-CE, tendo como facilitador o Dr. 
Luciano Badini, PJ/MG;
• Módulo II do Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros 
do MP/CE;
• Seminário: Direitos Humanos da População LGBT: Combate à Homo-
fobia, Lesbofobia e Transfobia – Evento realizado pela Escola do Ministério 
Público-ESMP e pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania – CAOCID;
• Workshop – Fortalecimento do Modelo de Gestão das Medidas Socioeducati-
vas de Meio Aberto.

ESMP
Diretor Geral da EMSP - PJ Benedito Augusto da Silva Neto – Vice-Presidente 
do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP);
Lise Alcântara Castelo - Diretora de Ensino;
Martha Elizabeth Cantal de Souza - Diretora Administrativo-Financeira.

Correio eletrônico - esmp@mpce.mp.br
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Associação Cearense do 
Ministério Público - ACMP

Ambiente de luta pelas conquistas institucionais e dos direitos dos associados, 
sem descurar de outros temas de relevância, a Associação Cearense do Ministério 
Público (ACMP) relacionou-se com a Administração, mostrando-se instrumento 
necessário à busca da otimização das práticas e posturas ministeriais, bem como 
ao avanço de questões de interesse da classe, certos de que a evolução passa, 
necessariamente, pela síntese extraída do diálogo construtivo.

Fundada em 26 de dezembro de 1942, com natureza de associação civil e 
sediada na cidade de Fortaleza-CE, a ACMP foi declarada de utilidade pública pela 
Lei Estadual nº 959, de 8 de março de 1951.

Atualmente, a entidade congrega 427 associados: 307 promotores de justiça; 
31 procuradores de justiça; 85 aposentados; 2 membros do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE); e 2 sócios colaboradores.

BIÊNIO 2011-2013
Diretoria
Presidente: Francisco Rinaldo de Sousa Janja;
1º Vice-Presidente: Hugo Vasconcelos Xerez;
2º Vice-Presidente: Francisco Diassis Alves Leitão ;
1º Secretário: Eloilson Augusto da Silva Landim; 
2º Secretária: Yháskara Lacerda Cabral;
1º Tesoureiro: Pedro Casimiro C. de Oliveira;
2º Tesoureiro: Ann Celly Sampaio Cavalcante; 
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Diretor de Relações Públicas e Imprensa: André Araújo Barbosa;
Representante dos Promotores do Interior: Nestor Rocha Cabral.
Conselho Superior
José Wilson Sales Júnior;
João de Deus Duarte Rocha;
Neemias de Oliveira Silva.
Suplentes
Aldeir Nogueira Barbosa;
Ana Karine Serra Leopércio;
Igor Pereira Pinheiro.

BIÊNIO 2013/2015
Diretoria
Presidente: Plácido Barroso Rios;
1º Vice-Presidente: Saulo Moreira Neto;
2º Vice-Presidente: Luciana De Aquino Vasconcelos Frota;
1º Secretário: Felipe Diogo de Siqueira Frota;
2º Secretário: Ítalo de Souza Braga;
1º Tesoureiro: Leonardo Morais Bezerra Sobreira de Santiago;
2º Tesoureiro: Delma Longo dos Santos Mendes;
Diretor de Relações Públicas e Imprensa: Antônio Iran Coelho Sírio;
Representante dos Promotores do Interior: Liduina Maria de Sousa Martins.
Conselho Superior
Francisco Edson de Sousa Landim;
Humberto Ibiapina Lima Maia;
Maria Luíza Fontenele de Paula Rodrigues.
Suplentes
Vanja Fontenele Pontes;
Joseana França Pinto;
Lucas Felipe Azevedo de Brito.

BIÊNIO 2015/2017
Diretoria
Presidente: Lucas Felipe Azevedo de Brito;
1º Vice-Presidente: 
Humberto Ibiapina Lima Maia;
2º Vice-Presidente: 
Liduína Maria de Sousa Martins;
1º Secretário: 
Marcelo Cochrane S. Sampaio;
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2º Secretário: Herbet Gonçalves Santos;
1º Tesoureiro: Marcos William L. de Oliveira;
2º Tesoureiro: Magda Kate e Silva F. Lima;
Diretor de Relações Públicas e Imprensa: 
Raimundo de Souza Nogueira Filho;
Representante dos Promotores do Interior: 
Breno Rangel N. da Costa.
Conselho Superior
Raimundo Bezerra Parente;
Maria Jacqueline Faustino de Souza;
Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues.
Suplentes
Plácido Barroso Rios (renunciou em face de candidatura ao cargo de PGJ);
Vanja Fontenele Pontes (renunciou em face de candidatura ao cargo de PGJ);
Herbet Gonçalves Santos (assumiu o cargo de Diretoria de 2º Se-
cretário).
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Entidades de Classe dos 
Servidores do Ministério 

Público do Estado do Ceará
ASSEMPECE-SINSEMPECE – A categoria dos servidores do Ministério Pú-

blico do Estado do Ceará é relativamente nova, proveniente que foi do primeiro 
concurso de ingresso na carreira, realizado entre os anos de 2005 e 2006, à ex-
ceção dos servidores do Poder Executivo integrados ao quadro da Instituição pela 
Lei Estadual nº 12.482/95.

Formada por analistas e técnicos ministeriais, a categoria organizou-se e, por 
suas entidades de classe, tem empreendido luta por melhorias no ambiente de 
trabalho e nos padrões remuneratórios dos cargos, que eram bem menores do 
que a média das categorias no âmbito estadual.

Fundada em outubro de 2006, a Associação dos Servidores do Ministério Pú-
blico do Estado do Ceará (ASSEMPECE) teve sua primeira diretoria integrada pe-
los servidores Emanuel Peixoto Uchôa, Roberto Pinheiro Ribeiro, Luciano Bessa 
Maia, Robson Sousa Gonçalves, Alekssei Kostk Oliveira, Agnaldo Marcus Reges de 
Moises, Helan de Paiva Gomes e Juliana Falcão Cavalcante; do Conselho Fiscal, 
participaram os servidores Marcelo Henrique Feitosa Marcelino, Jaqueline Sam-
paio de Oliveira, Valdir Augusto da Silva, Idalina Freitas Peixoto Rebouças, Paulo 
Henrique de Freitas Silva e José Cristiano Pinho Porto.

Em dezembro de 2007, veio o primeiro Plano de Cargos, Carreira e Vencimen-
tos da categoria.
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Com essas entidades, a Administração, no período 2012-2015, em meio a 
permanente diálogo, permeado por divergências e convergências, buscou efetivar 
pleitos que resultaram em significativos avanços para a classe dos servidores do 
Ministério Público do Estado do Ceará.

ASSEMPECE – Diretoria
Mandato 2011/2013 – Francisco Antonio Távora Colares (Presidente); Fa-

biana Rodrigues Lucena (Vice-Presidente); Acácia Lins de Aguiar (Secretário); He-
lan de Paiva Gomes (Tesoureiro); Rêmulo Teófilo da Silva Moura (Representante 
do Interior); Germano Sousa de Castro (Representante do Interior);

Mandato 2013/2016 – Francisco Antonio Távora Colares (Presidente); Fa-
biana Rodrigues Lucena (Vice-Presidente); Karen Cavalcante Colares (Secretário); 
José Polycarpo de Negreiros Leite (Tesoureiro); Helan de Paiva Gomes (Repre-
sentante do Interior); Rêmulo Teófilo da Silva Moura (Representante do Interior).

SINSEMPECE – Diretoria
Mandato 2012/2013 – Francisco Antonio Távora Colares (Presidente); Fa-

biana Rodrigues Lucena (Vice-Presidente); Acácia Lins de Aguiar (Secretário); He-
lan de Paiva Gomes (Tesoureiro); Rêmulo Teófilo da Silva Moura (Representante 
do Interior); Germano Sousa de Castro (Representante do Interior);

Mandato 2013/2016 – Francisco Antonio Távora Colares (Presidente); Fa-
biana Rodrigues Lucena (Vice-Presidente); Karen Cavalcante Colares (Secretário); 
José Polycarpo de Negreiros Leite (Tesoureiro); Helan de Paiva Gomes (Repre-
sentante do Interior); Rêmulo Teófilo da Silva Moura (Representante do Interior).

Sítio – http://assempece.org.br



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

312

Conselho Nacional do 
Ministério Público - CNMP

CNMP – O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), criado em 30 de 
dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional nº 45, com sede em Brasília (DF), 
exerce a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público 
Brasileiro e de seus membros, respeitando a autonomia da instituição.

Formado por 14 membros-conselheiros que representam setores diversos da 
sociedade, o CNMP tem como objetivo imprimir uma visão nacional ao Ministério 
Público, considerados todos os seus ramos, quais sejam: Ministério Público da 
União (MPU), que é composto pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério 
Público Militar (MPM), Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT); e o Ministério Público dos Estados (MPE).

Presidido pelo Procurador-Geral da República, o Conselho é composto por 
quatro integrantes do MPU, três membros do MPE, dois juízes (um indicado pelo 
Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça), dois advoga-
dos (indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) e dois 
cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada (um indicado pela Câmara 
dos Deputados e outro pelo Senado Federal). Antes da posse no CNMP, os nomes 
apresentados são apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado Federal, depois vão ao Plenário do Senado e, caso aprovados, 
seguem para a sanção do presidente da República.

Pautado pelo controle e transparência administrativa do MP e de seus mem-
bros, o CNMP é uma entidade aberta ao cidadão e entidades brasileiras, que po-
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dem encaminhar reclamações contra membros ou órgãos do MP, inclusive contra 
seus serviços auxiliares.

Composição – A composição do CNMP (14 conselheiros) é formada para uma 
gestão de dois anos, permitida a recondução por mais um mandato. Atualmente, 
compõem o CNMP:

Rodrigo Janot Monteiro de Barros (Presidente);
Cláudio Henrique Portela do Rego (Corregedor);
Antônio Pereira Duarte;
Esdras Dantas de Souza;
Fábio Bastos Stica;
Fábio George Cruz da Nóbrega;
Gustavo do Vale Rocha;
Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho;
Marcelo Ferra de Carvalho;
Orlando Rochadel Moreira;
Otavio Brito Lopes;
Sérgio Ricardo de Souza;
Valter Shuenquener de Araújo;
Walter de Agra Júnior.

Correio eletrônico - secretaria@cnmp.gov.br
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Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais dos

 Estados, do Distrito Federal 
e da União - CNPG

CNPG – O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), criado em 9 de 
outubro de 1981, é uma associação nacional, sem fins lucrativos, da qual fazem 
parte os Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados, do 
Distrito Federal e da União (MPF, MPT, MPM).

Funcionando na forma de um Colegiado, o Conselho foi criado com o objetivo 
de defender os princípios, prerrogativas e funções institucionais do Ministério 
Público. Entre as suas funções, estão a de integrar os Ministérios Públicos de 
todos os estados brasileiros; promover intercâmbio de experiências funcionais e 
administrativas; e trabalhar pelo aperfeiçoamento da instituição, traçando políti-
cas e planos de atuação uniformes ou integrados que respeitem as peculiaridades 
regionais. O Conselho avalia, periodicamente, a atuação do Ministério Público.

Os recursos do CNPG são obtidos mediante doações, contribuições ou sub-
venções ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas. O 
CNPG tem domicílio especial e foro em Brasília (DF). A sede administrativa fica 
localizada no estado do Procurador-Geral eleito Presidente.

Presidentes
2011/2012 – PcJ Cláudio Lopes (MPRJ);
2012/2013 – PJ Oswaldo Trigueiro (MPPB);
2013/2014 – PcJ Eunice Amorim Carvalhido (MPDFT);
2014/2015 – PcJ Eduardo de Lima Veiga (MPRS);
2015/2016 – PJ Lauro Machado Nogueira (MPGO).
Correio eletrônico – secretariaexecutiva@cnpg.org.br.
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Associação Nacional dos 
Membros do Ministério 

Público - CONAMP
CONAMP – Surgida no final dos anos 1960, a Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público (CONAMP), com sede na Capital da República, 
é uma entidade de classe de âmbito nacional (sociedade civil), integrada pelos 
membros do Ministério Público da União, dos Estados e do Distrito Federal, ativos 
e inativos, que tem por objetivo defender as garantias, prerrogativas, direitos e 
interesses, diretos e indiretos, da Instituição e dos seus integrantes, bem como o 
fortalecimento dos valores do Estado Democrático de Direito. 

A CONAMP é mantida pelas contribuições mensais dos integrantes de seu 
quadro institucional e, eventualmente, por doações recebidas, sem encargo, de 
entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras.

No período 2004 a 2006, presidiu a CONAMP o PJ do Ceará João de Deus 
Duarte Rocha.

 
Diretoria 2012

Presidente: César Bechara Nader Mattar Júnior (PA);
1º Vice-Presidente: Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti (BA);
2º Vice-Presidente: Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto (RS);
Secretário-Geral: Vinicius Gahyva Martins (MT).
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Diretoria atual

Presidente: Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti (BA);
1° Vice-Presidente: Nedens Ulisses Freire Vieira (MG);
2° Vice-Presidente: Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto (RS);
Secretário-Geral: Alexandre Magno Benites de Lacerda (MS);
Tesoureiro: Marcelo Lima de Oliveira (RO).

Conselho Fiscal
Presidente: Andrey Cunha Amorim (SC);
Vice-Presidente: Marcello Souza Queiroz (ES);
Secretário: Antonio Marcos Dezan (DF);
Membro: Adilza Inácio de Freitas (AL);
Membro: Admilson Oliveira e Silva (AC).
Diretores Regionais
Sul: Francisco Zanicotti (PR);
Nordeste: José Augusto Cutrim Gomes (MA);
Norte: Reinaldo Alberto Nery de Lima (AM);
Sudeste: Luciano Oliveira Mattos de Souza (RJ);
Centro-Oeste: Giovanni Rattacaso (ANMPM).

Sítio – http://conamp.org.br/pt/.
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Alcides Jorge Evangelista Ferreira
9ª Procuradoria de Justiça

Ana Lúcia Ponte Marques 
37ª Procuradoria de Justiça

Ângela Maria Góis do Amaral Albuquerque Leite 
 4ª Procuradoria de Justiça

Antônia Elsuérdia Silva de Andrade
15ª Procuradoria de Justiça

Antônio Firmino Neto 
46ª Procuradoria de Justiça

Benon Linhares Neto 
19ª Procuradoria de Justiça

Carmelita Maria Bruno Sales 
34ª Procuradoria de Justiça

Carmem Lídia Maciel Fernandes
14ª Procuradoria de Justiça

Ednéa Teixeira Magalhães
43ª Procuradoria de Justiça

Eliani Alves Nobre
16ª Procuradoria de Justiça

Emirian de Sousa Lemos
25ª Procuradoria de Justiça

Eulério Soares Cavalcante Júnior
42ª Procuradoria de Justiça

Fátima Diana Rocha Cavalcante 
47ª Procuradoria de Justiça

PROCURADORES DE JUSTIÇA
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Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro
38ª Procuradoria de Justiça

Francisca Idelária Pinheiro Linhares 
27ª Procuradoria de Justiça

Francisco Gadelha da Silveira  
28ª Procuradoria de Justiça

Francisco Marques Lima
3ª Procuradoria de Justiça

Francisco Osiete Cavalcante Filho
37ª Procuradoria de Justiça

João Eduardo Cortez
45ª Procuradoria de Justiça

José Maurício Carneiro
2ª Procuradoria de Justiça

José Valdo Silva
5ª Procuradoria de Justiça

José Wilson Sales Júnior                                                        
18ª Procuradoria de Justiça

Laércio Martins de Andrade                                                      
 6ª Procuradoria de Justiça

Léo Charles Henri Bossard II
20ª Procuradoria de Justiça

Loraine Jacob Molina
30ª Procuradoria de Justiça

Lúcia Maria Bezerra Gurgel
33ª Procuradoria de Justiça

Luiz Eduardo dos Santos
13ª Procuradoria de Justiça

Luzanira Maria Formiga
36ª Procuradoria de Justiça

Manuel Lima Soares Filho
32ª Procuradoria de Justiça

Marcos Tibério Castelo Aires
7ª Procuradoria de Justiça

Maria Acácia Moreira
41ª Procuradoria de Justiça
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Maria Elaine Lima Maciel 
22ª Procuradoria de Justiça

Maria Fátima Franco Ribeiro
15ª Procuradoria de Justiça

Maria José Marinho da Fonseca
35ª Procuradoria de Justiça

Maria Magnólia Barbosa da Silva
31ª Procuradoria de Justiça

Maria Neves Feitosa Campos
17ª Procuradoria de Justiça

Marylene Barbosa Nobre
11ª Procuradoria de Justiça

Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro
23ª Procuradoria de Justiça

Mônica Maria Aguiar Câmara de Lavôr 
40ª Procuradoria de Justiça

Oscar d’Alva e Souza Filho
21ª Procuradoria de Justiça

Pedro Casimiro Campos de Oliveira
11ª Procuradoria de Justiça

Rosemary de Almeida Brasileiro
12ª Procuradoria de Justiça

Roza Lina do Nascimento Maia
1º Procuradoria de Justiça

Sheila Cavalcante Pitombeira
8ª Procuradoria de Justiça

Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva
39ª Procuradoria de Justiça

Vanja Fontenele Pontes
10ª Procuradoria de Justiça

Vera Lúcia de Carvalho Brandão
24ª Procuradoria de Justiça

Vera Maria Fernandes Ferraz
44ª Procuradoria de Justiça

Zélia Maria de Moraes Rocha
26ª Procuradoria de Justiça
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PROMOTORES DE JUSTIÇA

Adna Leonor Deó Vasconcelos
Promotoria de Justiça da Comarca de Hidrolândia

Adriano Jorge Pinheiro Saraiva
2ª Promotoria de Justiça  (11ª Vara Criminal)        

                                                                                                                              
Afonso Tavares Dantas Neto

5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte 
(Promotoria de Justiça de Família e Sucessões)

Agostinho Oliver Ramos Teles
13ª Promotoria de Justiça Criminal

Águeda Maria Nogueira de Brito
2ª Promotoria de Justiça dos Registros Públicos

Alan Moitinho Ferraz
Promotoria de Justiça da Comarca de Iracema

Álber Castelo Branco
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Baturité                                                                                                   

Alcides Luiz Fonseca Lima de Sena
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Lavras da Mangabeira 

Alessandra Akemi Oyamaguchi
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Viagem

Alessandra Gomes Loreto 
Promotoria de Justiça da Comarca de Madalena 

Alessandra Magda Ribeiro Monteiro
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (1ª Promotoria Cível)

Alexandre de Oliveira Alcântara
17ª Promotoria de Justiça Cível 

Alexandre Jorge França Cabral
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia
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Alexandre Paschoal Konstantinou 
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Iguatu

Alexandre Pinto Moreira 
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral

Alexandre Pontes Aragão
3ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Maracanaú

Alfredo Leonel Chaves
1ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Júri

Alice Iracema Melo Aragão
2ª Promotoria de Justiça do Júri

Amisterdan de Lima Ximenes
21ª Promotoria de Justiça  (11ª Promotoria da Fazenda Pública)

Ana Alzira Nogueira Bossard
3ª Promotoria de Justiça Criminal

Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Tianguá

Ana Cláudia de Morais
14ª Promotoria de Justiça Criminal

Ana Cláudia de Oliveira Torres
Promotoria de Justiça da Comarca de Beberibe

Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro
15ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Ana Cristina de Paula Cavalcante Parahyba
3ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública  

Ana Karine Serra Leopércio
5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia

Ana Maria Gonçalves Bastos de Alencar
18ª Promotoria de Justiça de Família

Ana Maria Maia Brandão de Oliveira
 8ª Promotoria de Justiça de Família

Ana Maria Rodrigues Proença
 1ª Promotoria de Justiça de Família

Ana Vládia Gadelha Mota
6ª Promotoria de Justiça de Família

Anaílton Mendes de Sá Diniz
5ª Promotoria de Justiça Auxiliar
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André Araujo Barbosa
38ª Promotoria de Justiça (24ª Promotoria do Juizado Especial Cível e Criminal)

André Augusto Cardoso Barroso
Promotoria de Justiça da Comarca de Senador Pompeu

André Barreira Rodrigues
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Baturité

André Clark Nunes Cavalcante
25ª Promotoria de Justiça  (3ª Vara dos Crimes do Júri)

André Luis Tabosa de Oliveira
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Massapê

André Luiz Simões Jácome
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barbalha

André Zech Sylvestre
Promotoria de Justiça da Comarca de Bela Cruz

Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves
1ª Promotoria de Justiça  (31ª Vara Cível)

Aníbal Ferreira Cardoso
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Baturité

Ann Celly Sampaio Cavalcante
9ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Anna Gesteira Bauerlein Lerche Valsani
Promotoria de Justiça da Comarca de Amontada

Anny Gresielly Sales Grangeiro Sampaio
Promotoria de Justiça da Comarca de Caridade

Antônia Lima Sousa
7ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

Antônio Arcelino de Oliveira Gomes
17ª Promotoria de Justiça  (21ª Promotoria de Família)

Antônio Arcelino de Oliveira Gomes
17ª Promotoria de Justiça Cível

Antônio Carlos Azevedo Costa
2ª Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor

Antônio Carlos Torres Fradique Accioly
15ª Promotoria de Justiça  (19ª Promotoria de Família)

Antônio Edvando Elias de França
3ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Antônio Gilvan de Abreu Melo
14ª Promotoria de Justiça Cível 
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Antônio Iran Coelho Sírio
6ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Antonio Monteiro Maia Junior
7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia 
(1ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões) 

Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória
1ª Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor

Antonio Roberto Figueirêdo Serravalle Junior
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pacatuba

Antonio Robson Timbó Sales
8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia

Antonio Sergio Peixoto Marques
13ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Ariano Arlan Neves
Promotoria de Justiça da Comarca de Paraipaba

Aspázia Regina Teixeira Moreira
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapipoca

Aulo Silvio Braz Peixoto da Silva
3ª Promotoria de Justiça Cível

Aureliano Rebouças Júnior
Promotoria de Justiça do Júri da Comarca de Juazeiro do Norte

Benedito Augusto da Silva Neto
37ª Promotoria de Justiça (23ª Promotoria do Juizado Especial Cível e Criminal)

Bianca Leal Mello da Silva
7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (Promotoria de Família e Sucessões)

Bismarck Soares Rodrigues
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Massapê

Braulio Vitor da Silva Fernandes
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Infância e da Juventude 

Braz Saldanha Pinheiro
7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral 

Brenda Marialva Teixeira
Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeré

Breno Rangel Nunes da Costa
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Juazeiro do Norte

Bruno Jorge Costa Barreto
16ª Promotoria de Justiça de Família

Camila Bezerra de Menezes Leitão
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Caucaia
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Camila da Silva Vieira Nalesso
Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Cariri

Camila Frota Furlan
Promotoria de Justiça da Comarca de Carnaubal

Camila Gomes Barbosa
34ª Promotoria de Justiça  (3ª Promotoria de Execuções 

Criminais e Corregedoria de Presídios)

Camila Maria Oliveira de Saboya
40ª Promotoria de Justiça (3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas)

Camilla Rolim de Medeiros
Promotoria de Justiça da Comarca de Ipaumirim

Candice Lucena Dutra de Almeida
10ª Promotoria de Justiça  (19ª Vara Criminal)

Carlos Augusto Tomaz Vasconcelos
5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral

Caroline Rodrigues Jucá Procesi Coutinho
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá

Celita Ribeiro Ciarlini
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canindé

Christiane Valéria Carneiro de Oliveira
Promotoria de Justiça da Comarca de Uruóca

Cibelle Nunes de Carvalho
Promotoria de Justiça da Comarca de Acaraú

Cláudio Feitosa Frota Guimarães 
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapipoca

Cledson Ramos Bezerra
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia 

Cleiton Sena de Medeiros
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Russas

Cleyton Bantim da Cruz
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crato

Cristiane Alves de Albuquerque Lomônaco
14ª Promotoria de Justiça  (12ª Vara da Fazenda Pública)

Cristiane Câmara Borges Melim
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapipoca 

Dairton Costa de Oliveira
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

Daniel Ferreira de Lira
Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda
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Daniel Formiga Porto
Promotoria de Justiça da Comarca de Ibicuitinga

Daniel Isídio de Almeida Júnior
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (3ª Promotoria Criminal)

Daniel Virgílio Farias Lima de Melo
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime

Daniele Carneiro Fontenele
17ª Promotoria de Justiça de Família

Danielle Leal Bezerra Magalhães Porto
22ª Promotoria de Justiça  (17ª Vara Criminal)

Davi Carlos Fagundes Filho
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Russas

David Marques Oliveira
1ª Promotoria de Justiça sobre Crimes de Drogas 

David Moraes da Costa 
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crato

Delma Longo dos Santos Mendes
4ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime

Denise Boudoux de Mendonça
19ª Promotoria de Justiça  (23ª Vara de Família)

Déric Funck Leite
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Quitéria

Diego Barroso Medeiros Pinheiro
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Viagem

Domingos Sávio de Freitas Amorim
9ª Promotoria de Justiça Criminal

Eberth Gregório Siqueira
4ª Promotoria de Justiça de Sucessões

Edilson Santana Gonçalves
8ª Promotoria de Justiça Cível

Edilson Wellington da Silva Batista
8ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Edna Lopes Costa da Matta
7ª Promotoria de Justiça  (37ª Promotoria Cível)

Eduardo Araújo Neto
5ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Eduardo Tsunoda
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Família
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Efigênia Coelho Cruz
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte

Élder Ximenes Filho
9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia

Eliane Silveira Macêdo
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aquiraz 

Elio Ferraz Souto Junior
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Eusébio

Elizabeba Rebouças Tomé Praciano
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pacatuba

Elizabeth Maria Almeida de Oliveira
16ª Promotoria de Justiça Cível

Eloilson Augusto da Silva Landim
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Fazenda Pública

Elton Wanderley Leal
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia

Emerson Maciel Elias
Promotoria de Justiça da Comarca de Jati 

Emilda Afonso de Sousa
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Eusébio  

Emílio Timbó Tahim
3ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime

Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto
8ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Eneas Romero de Vasconcelos
21ª Promotoria de Justiça Cível

Erick Alves Pessoa
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tauá

Evânio Pereira de Matos Filho
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camocim

Expedito Antônio de Brito
15ª Promotoria de Justiça de Família

Fábio Manzano
Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante

Fábio Miguel Argolo Silva
16ª Promotoria de Justiça  (20ª Vara de Família)

Fábio Nogueira Cavalcante
Promotoria de Justiça da Comarca de Itapiuna
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Fábio Vinícius Ottoni Ferreira
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Iguatu

Fabrício Barbosa Barros
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (1ª Promotoria Cível)

Felipe Diogo de Siqueira Frota
8ª Promotoria de Justiça Criminal

Felipe Carvalho de Aguiar
Promotoria de Justiça da Comarca de Tabuleiro do Norte

Felipe Moreira Seabra
Promotoria de Justiça da Comarca de Redenção

Fernanda Andrade Mendonça
24ª Promotoria de Justiça  (18ª Vara Criminal)

Fernanda Carolina Nóbrega de Araujo
Promotoria de Justiça da Comarca de Porteiras

Fernanda Marinho de Andrade Gonçalves
10ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Fernando Antônio Martins de Miranda
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatu

Flávia Soares Unneberg
Promotoria de Justiça Auxiliar de Execução Penal e Corregedoria de Presídios

Flávio Bezerra
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crateús

Flávio Corte Pinheiro de Sousa
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatu

Francimauro Gomes Ribeiro
35ª Promotoria de Justiça (21ª Promotoria do Juizado Especial Cível e Criminal)

Francisco André Karbage Nogueira
20ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Francisco Braga Montenegro Netto
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar

Francisco Carlos Pereira de Andrade
27ª Promotoria de Justiça  (8ª Vara de Execuções Fiscais 

e de Crimes Contra a Ordem Tributária)

Francisco das Chagas da Silva
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barbalha

Francisco das Chagas de Vasconcelos Neto
Promotoria de Justiça da Comarca de Jijoca de Jericoacoara
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Francisco de Assis Barbosa
10ª Promotoria de Justiça Criminal

Francisco Diassis Alves Leitão
23ª Promotoria de Justiça Cível

Francisco Edson de Sousa Landim
14ª Promotoria de Justiça de Família

Francisco Elnatan Carlos de Oliveira
13ª Promotoria de Justiça Cível

Francisco Elnatan Carlos de Oliveira Junior
5ª Promotoria de Justiça do Júri

Francisco Enéas de Lima Neto
10ª Promotoria de Justiça de Família

Francisco Flávio de Lemos Pereira
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaribe

Francisco Gomes Câmara
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime

Francisco Handerson Miranda Gomes
Promotoria de Justiça da Comarca de Poranga

Francisco Ismael Capibaribe de Sousa
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (1ª Promotoria Criminal)

Francisco Ivan de Sousa
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Crateús

Francisco José da Silva Cavalcante
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Família

Francisco Lucídio de Queiroz Júnior
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Caucaia

Francisco Nildo Façanha de Abreu
10ª Promotoria de Justiça Cível

Francisco Osvando Muniz Lima Filho
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tianguá

Francisco Raimundo de Araújo
7ª Promotoria de Justiça de Família

Francisco Rinaldo de Sousa Janja
5ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime

Francisco Roberto Caldas Nogueira Pinheiro
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Sobral

Francisco Romério Pinheiro Landim
9ª Promotoria de Justiça Cível
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Francisco Wilson Gonçalves
7ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Francisco Xavier Barbosa Filho
4ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Francisco Xavier Costa Lima
5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (2ª Promotoria Criminal)

Franke José Soares Rosa
28ª Promotoria de Justiça (5ª Vara dos Crimes do Júri)

Gabrielle Correia Lima Pereira
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Eusébio

Geraldo Nunes Laprovitera Teixeira
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Senador Pompeu

Germano Guimarães Rodrigues
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (2ª Promotoria Criminal)

Gérson Alberto de França
Promotoria de Justiça da Comarca de Varjota

Gina Cavalcante Vilasboas
Promotoria de Justiça da Comarca de Ibiapina

Giovana de Melo Araújo
11ª Promotoria de Justiça Cível

Gláucia de Deus Ribeiro
4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

Gleydson Leanndro Carneiro Pereira
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Morada Nova

Grecianny Carvalho Cordeiro
15ª Promotoria de Justiça Criminal

Guilherme de Lima Soares
12ª Promotoria de Justiça Criminal

Gustavo Henrique Cantanhêde Morgado
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (1ª Promotoria Criminal)

Gustavo Pereira Jansen de Mello
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Morada Nova

Haley de Carvalho Filho
1ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária

Helga Barreto Tavares
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatu

Herbet Gonçalves Santos
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Iguatu
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Herton Ferreira Cabral
6ª Promotoria de Justiça Auxiliar

Horácio Augusto de Abreu Tranca
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (2ª Promotoria Cível)

Hugo Alves da Costa Filho
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral

Hugo Frota Magalhães Porto Neto
18ª Promotoria de Justiça Cível

Hugo José Lucena de Mendonça
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Caucaia

Hugo Vasconcelos Xerez
29ª Promotoria de Justiça  (10ª Vara de Execuções Fiscais e 

de Crimes Contra a Ordem Tributária)

Humberto Ibiapina Lima Maia
3ª Promotoria de Justiça do Júri

Hygo Cavalcante da Costa
Promotoria de Justiça da Comarca de Ipaporanga

Iertes Meyre Gondim Pinheiro
39ª Promotoria de Justiça (25ª Promotoria do Juizado Especial Cível e Criminal)

Igor Caldas Baraúna Rêgo
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaretama

Igor Pereira Pinheiro
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Juazeiro do Norte

Ionilton Pereira do Vale
5ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária

Irapuan da Silva Dionízio Júnior
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Sobral

Isabel Cristina Mesquita Guerra
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maranguape

Isabel Maria Salustiano Arruda Porto
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública

Ítalo Souza Braga
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Tianguá

Iuri Rocha Leitão
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pacajus

Ivan Pinheiro Leitão
Promotoria de Justiça da Comarca de Ubajara

Ivana Maria Medeiros Barros Leal
12ª Promotoria de Justiça de Família
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Izabella Drumond Matosinhos
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Morada Nova

Jackeline Gomes Soares Santos
Promotoria de Justiça da Comarca de Croatá

Jairo Pereira Pequeno  Neto
Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Oriente

Janemary Benevides Pontes
5ª Promotoria de Justiça de Sucessões

Jarlan Barroso Botelho
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú (3ª Promotoria Cível)

João Batista Sales Rocha Filho
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Russas 

João de Deus Duarte Rocha
14ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

João Eder Lins dos Santos
Promotoria de Justiça da Comarca de Baixio

João Gualberto Feitosa Soares
3ª Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor

João Pereira Filho
Promotoria de Justiça da Comarca de Pacoti

Joathan de Castro Machado
4ª Promotoria de Justiça Criminal

Joísa Maria Bezerra Oliveira Carvalho
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Fazenda Pública

Jônica Queiroz Vieira
13ª Promotoria de Justiça de Família

José Arteiro Soares Goiano
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crateús 

José Aurélio da Silva
15ª Promotoria de Justiça Cível

José Borges de Morais Júnior
Promotoria de Justiça da Comarca de Jucás

José Carlos Félix da Silva
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (2ª Promotoria Cível)

José Cleverlânio Pereira da Silva
6ª Promotoria de Justiça Cível

José de Deus Terceiro Pereira Martins
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crato
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José Evilázio Alexandre da Silva
3ª Promotoria de Justiça Auxiliar

José Francisco de Oliveira Filho
2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano

José Gusmão Bastos Junior
2ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

José Haroldo dos Santos Silva Junior
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Crateús

José Raimundo Pinheiro de Freitas
3ª Promotoria de Justiça (33ª Promotoria Cível)

José Ribeiro dos Santos Filho
Promotoria de Justiça da Comarca de Ipu

José Silderlandio do Nascimento
7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (3ª Promotoria Cível)

José Valdemiro de Melo
4ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

José Vangilson Carneiro
1ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Joseana França Pinto
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Júri

Jucelino Oliveira Soares
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tauá

Juliana Cronemberger de Negreiros Moura
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sobral

Juliana Silveira Mota
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (3ª Promotoria Criminal)

Kamyla Ferraz Brito
9ª Promotoria de Justiça de Família

Karina Mota Correia
Promotoria de Justiça da Comarca de Quixelô

Karla Nava de Almeida
7ª Promotoria de Justiça Criminal

Kennedy Carvalho Bezerra
24ª Promotoria de Justiça Cível

Klecyus Weyne de Oliveira Costa
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barbalha

Larissa Bacellar e Silva
3ª Promotoria de Justiça de Família
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Larissa Teixeira Salgado
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canindé

Laura Theresa dos Santos e Sousa
Promotoria de Justiça da Comarca de Chaval

Lázaro Trindade de Santana
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Crateús

Leo Junqueira Ribeiro de Alvarenga
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro do Norte

Leonardo Gurgel Carlos Pires
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aquiraz

Leonardo Marinho de Carvalho Chaves
Promotoria de Justiça do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro do Norte

Leonardo Morais Bezerra Sobreira de Santiago
33ª Promotoria de Justiça  (2ª Promotoria de Execuções 

Criminais e Corregedoria de Presídios)

Leydomar Nunes Pereira
Promotoria de Justiça da Comarca de Cedro

Lia Maaca Leal Vasconcelos
Promotoria de Justiça da Comarca de Barreira

Liduina Maria Albuquerque Leite
7ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Liduina Maria de Sousa Martins
4ª Promotoria de Justiça  (12ª Vara Criminal)

Lígia de Paula Oliveira
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brejo Santo

Lilian Albuquerque Sales de Lucena
5ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Livia Cristina Araujo e Silva
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Russas

Lorena Lima Pereira Rodrigues
8ª Promotoria de Justiça  (14ª Vara Criminal)

Lucas Felipe Azevedo de Brito
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro do Norte

Lucas Rodrigues Almeida
Promotoria de Justiça da Comarca de Ararendá

Luciana Costa Girão Pierre
6ª Promotoria de Justiça  (13ª Vara Criminal)
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Luciana de Aquino Vasconcelos Frota
2ª Promotoria de Justiça sobre Crimes de Drogas

Luciano Percicotti Santana
6ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Luciano Tonet
6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

Lucila Moreira Silveira
25ª Promotoria de Justiça Cível

Lucy Antoneli Domingos Araújo Gabriel da Rocha
13ª Promotoria de Justiça  (18ª Vara Criminal)

Luís Bezerra Lima Neto
Promotoria de Justiça da Comarca de Itaitinga

Luis Laércio Fernandes Melo
3ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Família

Luiz Alcântara Costa Andrade
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar

Luiz Alexandre Cyrilo Pinheiro Machado Cogan
Promotoria de Justiça da Comarca de Monsenhor Tabosa

Luiz Antonio Abrantes Pequeno
27ª Promotoria de Justiça Cível

Luiz Dionísio de Melo Junior
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Russas

Luiza de Marilac Cavalcante Costa
29ª Procuradoria de Justiça

Magda Kate e Silva Ferreira Lima
19ª Promotoria de Justiça Cível

Magna Regina Araújo Ferreira
36ª Promotoria de Justiça (22ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal)

Manoel Epaminondas Vasconcelos Costa
1ª Promotoria de Justiça  Auxiliar da Comarca de Maracanaú

Manuel Adelfo de Façanha e Gonçalves
1ª Promotoria de Justiça de Sucessões

Manuel Maurício de Lima
5ª Promotoria de Justiça da Comarca do Crato

Manuel Pinheiro Freitas
2ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária

Marcelo Cochrane Santiago Sampaio
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá
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Marcelo Gomes Maia Pires
9ª Promotoria de Justiça  (15ª Vara Criminal)

Marcelo Rodrigues da Cunha
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaruana

Marcelo Rosa Melo
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tauá

Marcelo Yuri Moreira Martins
7ª Promotoria de Justiça Cível

Márcia Lopes Pereira
26ª Promotoria de Justiça  (4ª Vara dos Crimes do Júri)

Marcos Barbosa de Carvalho
Promotoria de Justiça da Comarca de Orós

Marcos William Leite de Oliveira
16ª Promotoria de Justiça Criminal

Marcus Renan Palácio de Morais Claro dos Santos
1ª Promotoria de Justiça do Júri

Marcus Vinícius Amorim de Oliveira
18ª Promotoria de Justiça Criminal

Marcus Vinicius de Oliveira Nascimento
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maranguape

Margarida de Carvalho Barbosa
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia (2ª Promotoria de Justiça Cível)

Maria Alice Diógenes Pinheiro
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel

Maria Aurenir Ferreira de Carvalho
5ª Promotoria de Justiça Cível

Maria Carolina de Paula Santos Steindorfer
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapipoca

Maria de Fátima Correia Castro
12ª Promotoria de Justiça Cível 

Maria de Fátima Pereira Valente
5ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

Maria Deolinda Ruela Maia Noronha da Costa
1ª Promotoria de Justiça Criminal

Maria do Carmo de Oliveira Damasceno
Promotoria de Justiça de Execuções de Penas Alternativas e Habeas Corpus

Maria do Socorro Brito Guimarães
5ª Promotoria de Justiça  (35ª Promotoria Cível)
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Maria do Socorro Costa Brilhante
19ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Maria do Socorro Dias da Silva Braga
7ª Promotoria de Justiça Auxiliar

Maria do Socorro Gurgel Serra
4ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária

Maria Dolores Doth Camerino de Oliveira
2ª Promotoria de Justiça de Sucessões

Maria Irismar Farias Santiago
1ª Promotoria de Justiça Cível

Maria Ivone Araújo Dias Cristino
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral

Maria Jacqueline Faustino de Souza
2ª Promotoria de Justiça Cível

Maria Leide de Andrade
Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim 

Mariana Gomes Nobre Palácio
18ª Promotoria de Justiça  (22ª Vara de Família)

Marília Uchoa de Albuquerque Rios Gomes
32ª Promotoria de Justiça  (3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas)

Marina Romagna Marcelino
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Quitéria

Mário Augusto Soeiro Machado Filho
Promotoria de Justiça da Comarca de Tamboril

Mário Miranda Filho
2ª Promotoria de Justiça de Recuperação de Empresas e Falências

Marlon Welter
Promotoria de Justiça da Comarca de Uruburetama

Marta Maria Lima Ferreira
Promotoria de Justiça da Comarca de Palmácia

Mary-Ann de Campelo Pereira
30ª Promotoria de Justiça Cível

Mathilde Maria Martins Telles
18ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Maurícia Marcela Cavalcante Mamede Furlani
Promotoria de Justiça da Comarca de Horizonte

Maxwell de França Barros
Promotoria de Justiça da Comarca de Quiterianópolis
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Mayara Menezes Muniz
Promotoria de Justiça da Comarca de Itarema

Milvania de Paula Britto Santiago
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crateús

Mônica de Abreu Moura
3ª Promotoria de Justiça de Sucessões

Mônica Kaline Barbosa de Oliveira Nobre
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mombaça

Morgana Duarte Chaves
6ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária

Muriel Vasconcelos Damasceno
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brejo Santo

Nádia Costa Maia
4ª Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor

Naelson Barros Marques Júnior
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Acopiara

Naiana Perez Barroso
Promotoria de Justiça da Comarca de Cruz

Nara Rúbia Silva Vasconcelos Guerra
Promotoria de Justiça da Comarca de Araripe

Narjara Andrade Gomes
Promotoria de Justiça da Comarca de Fortim

Natalia Saraiva Colares
Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Santo

Neemias de Oliveira Silva
5ª Promotoria de Justiça Criminal

Nelson Ricardo Gesteira Monteiro
4ª Promotoria de Justiça Auxiliar

Nestor Alexandre de Souza Júnior
2ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Nestor Rocha Cabral
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia (2ª Promotoria de Justiça Criminal)

Nivaldo Magalhães Martins
Promotoria de Justiça da Comarca de Missão Velha

Oigrésio Mores
Promotoria de Justiça da Comarca de Morrinhos

Oscar Stefano Fioravanti Junior
12ª Promotoria de Justiça  (21ª Vara Criminal)
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Othoniel Alves de Oliveira
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Quixadá

Pablo de Oliveira Alves
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Russas

Paloma Milhomem Neiva
Promotoria de Justiça da Comarca de Icapuí

Patrícia Tito Fernandes
5ª Promotoria de Justiça de Família

Patrick Augusto Correa de Oliveira
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro do Norte

Paulo de Queiroz Magalhães Vitoriano Nobre
1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Caucaia

Paulo Henrique de Freitas Trece
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camocim

Paulo Henrique de Holanda Sousa Matos
20ª Promotoria de Justiça  (16ª Vara Criminal)

Paulo Roberto Barreto de Almeida
20ª Promotoria de Justiça Cível

Paulo Roberto Cristo da Cruz Albuquerque
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Alegre

Pedro Luís Lima Camelo
1ª Promotoria de Justiça dos Registros Públicos

Pedro Olímpio Monteiro Filho
2ª Promotoria de Justiça Criminal

Plácido Barroso Rios
8ª Promotoria de Justiça Auxiliar

Plínio Augusto Almeida Pereira
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Sobral

Rafael Couto Vieira
Promotoria de Justiça da Comarca de Assaré

Rafael de Paula Pessoa Morais
11ª Promotoria de Justiça  (20ª Vara Criminal)

Rafael Matos de Freitas Morais
Promotoria de Justiça da Comarca de Capistrano

Rafaella Cabral Bachá Caracas
Promotoria de Justiça da Comarca de Trairi

Rafhael Ramos Nepomuceno
Promotoria de Justiça da Comarca de Independência
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Raimunda Salomé de Oliveira Nogueira
3ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária

Raimundo Batista de Oliveira
1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Raimundo de Souza Nogueira Filho
17ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Raimundo José Bezerra Parente
23ª Promotoria de Justiça  (13ª Vara da Fazenda Pública)

Raimundo Magalhães Dantas Júnior
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Maracanaú

Raimundo Nonato Cunha
 4ª Promotoria de Justiça Cível

Rangel Bento Araruna
Promotoria de Justiça da Comarca de Caririaçu

Raquel Barua da Cunha
Promotoria de Justiça da Comarca de Mauriti

Raqueli Castelo Branco Costenaro
Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Acaraú

Regina Mariana Araujo Ermel de Oliveira
Promotoria de Justiça da Comarca de Solonópole

Régio Lima Vasconcelos
11ª Promotoria de Justiça Criminal 

Rembrandt de Matos Esmeraldo
Promotoria de Justiça da Comarca de Aurora

Renato Magalhães de Melo
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Icó

Ricardo de Lima Rocha
26ª Promotoria de Justiça Cível

Ricardo Luis Sant’Anna de Andrade
6ª Promotoria de Justiça Criminal

Ricardo Maia de Oliveira
29ª Promotoria de Justiça Cível

Ricardo Rabelo de Moraes
2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Maracanaú

Rita Arruda D’Alva Martins Rodrigues
28ª Promotoria de Justiça Cível

Rita de Cássia Menezes
22ª Promotoria de Justiça Cível
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Roberta Coelho Maia Alves
Promotoria de Justiça do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

Rodrigo Coelho Rodrigues de Oliveira
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Granja

Rodrigo de Lima Ferreira
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro do Norte

Rodrigo Lima Paul
Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Branca

Rodrigo Manso Damasceno
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapajé

Rodrigo Moreira do Nascimento
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tianguá

Ronald Fontenele Rocha
10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia

Ronaldo de Andrade Saraiva
2ª Promotoria de Justiça de Família

Rosalice Macêdo Ferraz
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel

Roselita Nogueira Vieira de Albuquerque Troccoli
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maranguape

Rosimeire Ribeiro Ximenes
Promotoria de Justiça da Comarca de Catarina 

Rosina Lúcia Frota Aragão
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral

Rubem Machado Rebouças
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Maracanaú

Rute Fontenele Arraes
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mombaça

Sandoval Batista Freire
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aracati

Sandra Viana Pinheiro
11ª Promotoria de Justiça de Família

Saul Cardoso Onofre de Alencar
Promotoria de Justiça da Comarca de Antonina do Norte

Saulo Moreira Neto
11ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Sebastião Brasilino de Freitas Filho
Promotoria de Justiça Militar
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Sebastião Cordeiro Moreira
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Aquiraz

Sérgio Henrique de Almeida Leitão
Promotoria de Justiça da Comarca de São Luis do Curu

Sergio Maia Louchard
1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

Sílvio Lúcio Conrado Correia Lima
Promotoria de Justiça de Execução Penal e Corregedoria de Presídios

Sofia Farias Lima de Melo
3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

Solange Araújo Paiva de Carvalho
1ª Promotoria de Justiça de Recuperação de Empresas e Falências

Sônia Maria Medeiros Bandeira
12ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Stênio Moreira Costa
Promotoria de Justiça da Comarca de Aracoiaba

Terezinha Antonia de Albuquerque Gomes
31ª Promotoria de Justiça  (2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas)

Thelma Regina Braga Damasceno
Promotoria de Justiça do Trânsito

Thiago Freitas Camelo
Promotoria de Justiça da Comarca de Piquet Carneiro

Thiago Marques Vieira
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Crato

Tibério Lima Carneiro
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pacajus

Valeska Catunda Bastos
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapajé

Valeska Nedehf do Vale
16ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal

Venusto da Silva Cardoso
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aracati

Verônica Maria Martins Telles
4ª Promotoria de Justiça de Família

Vicente Anastácio Martins Bezerra de Sousa
Promotoria de Justiça da Comarca de Ipueiras

Victor Borges Pinho
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Granja



Relátório de Gestão  –  2012 / 2015

342

Virginia Navarro Fernandes Gonçalves
Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Aracati 

Vitor Soares de Oliveira Fraga
Promotoria de Justiça da Comarca de Aiuaba

Walter Silva Pinto Filho
9ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública

Wander de Almeida Timbó
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral

Wander Magalhães Lima
30ª Promotoria de Justiça  (1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas)

Yháskara Lacerda Cabral
17ª Promotoria de Justiça Criminal

Ythalo Frota Loureiro
4ª Promotoria de Justiça do Júri

EXPEDIENTE

Coordenação:
PJ Ricardo Machado

Projeto Gráfico e Diagramação:
Everton Viana
(CE 01799 DG)

Jornalista Responsável:
Moema Soares
(CE 01151 JP)

Fotografia:
Joaquim Albuquerque

Edimar Soares

Revisão de Texto:
Rafael Barcelos Caneca

Apoio e Pesquisa:
Ricardo Machado
Jacqueline Ciríaco

Fortaleza - Ceará
Novembro de 2015



342




