
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORJA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLiTICAS TNSTITUCIONAIS

PROVIMENTO N' 15512012

Disp6e sobre a participageo da Escola Superior do
Ministdrio Pfblico-ESMP nos eventos de natureza
institucional e acaddmicos do Ministdrio Priblico do
Estado do Ceard e dd ourras orovid€ncias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEAR"i, no uso das atribuig6es legais que lhe s6o conferidas p elo art.l2'l, g 2., da atual
ConstituigAo Federal c/c o art.10, inciso V, da Iri Federal n 8.625, de 12 de fevereiro de
1993 e disposig6es contidas no art.26, incisos V e XIII. da l-ei ComDlementar Estadual no
12, de 12 de dezembro de 2OO8, clc a .2o da Lei Estadual n. 1f.592, de 25 de julho de
1989 e art.20, do Regimento Intemo da Escola Superior do Ministerio pdblico do Estado
do Cear6, alterado pela ResoluESo no 06/2008 do Col6gio de procuradores de Justiga:

CONSIDERANDO que a atual ConstituigAo Federal, em seu art.127,
$ 20, outorgou ao Ministerio Pfblico independencia administrativa, podendo praticar atos
pr6pdos de gesteo, para consecuEao das atividades meio e fim da instituiEao, visando a
melhor execuEao de seus sewigos e racionalizaEio de seus recursos materiars;

CONSIDERANDO que constitui uma das finalidades precipuas da
Escola Superior do Minist€rio Priblico a de instruir e ministrar cursos de p6s-gaduaEao,
visando d formagdo, apedeiEoamento e especializagao de membros do Uinistdri,o niUtico.
e de outros operadores do Dfueito;

CONSIDERANDO que constitui objetivo da Escola Superior do
Ministdrio Ptiblico a realizaEso de cursos de extensao, congressos, conferencias,
semin6rios, simpdsios, ciclos de estudos, palestras e quaisquer outras atividades que
possam contribuir para o aprimommento profissional e cultural dos inteqrantes da carreira
do Ministdrio Priblicp^servidores da Procuradoria Geral de Justiqa e demais operadores do
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CONSIDERANDO que tambdm constitui tarefa da Escola Superior
do Ministerio Priblico apoiar projetos e atividades de promogdo do conhecimento
(mngressos, confercncias, semindrios, simp6sios, ciclos de estudos, palestras etc), editar
publicaEoes, firmar convdnios, promover intercdmbio com institui$es de ensino priblicas e
privadas, nacionais e estrangeiras, prestar servigos especializados i comunidade e
estabelecer com esta uma relagao de reciprocidade, zelando sempre pelo reconhecimento e
a valorizaqeo do Minist6do Priblico como instituiqao essencial i fungio jurisdicional do
Estado;

CONSIDERANDO que al6m da melhoria e manutenEao dos
conhecimentos dos mernbros e servidores do Ministddo P(blico as atividades da Escola
Superior do Minist6rio Priblico devem ser voltadas nAo apenas para a 6rea juridica, mas,
eventualmente, para todas as 6reas afins do conhecimento, nas quais deva interferir por
forEa de suas funE6es institucionais;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto no 30.996, de 05 de
setembro de 2012, que regulamentou a Iri Complementar Estadual n" 85, de 21 de
dezembro de 2009, que disp6e sobre a criaEdo do Fundo de Manutenqao da Escola
Supedor do Ministddo Priblico que integra a estrutura organizacional do Minist6rio
Pfblico do Estado do Cead:

RESOLVE editar o sesuinte Provimento:

Art. 10. Todo e qualquer evento de natureza institucional e
academico, que de alguma forma tenha aporte financeiro, o uso de bens m6veis ou
im6veis, de servidores e funciondrios do Minist6rio Priblico do Estado do Ceari4, e seja
realizado em suas dependdncias ou fora dela, ter6 a participaE6o da Escola Superior do
Ministdrio Pfblico do Estado do CearA - ESMP/CE, na sua realizaQeo.

Art. 20. Os projetos e atividades de ensino e pesquisa na 6rea juridica
e afins do conhecimento, e a edigdo de publicaEdo, que digam respeito ds funq6es
institucionais do Ministdrio Priblico, nas quais haja disp€ndio financeiro indicar6o o apoio
da Escola Superior do Ministdrio Priblico do Estado do Ceare -ESMP/CE.

Art. 30. Os diplomas ou certificados, de cursos, congressos,
conferencias, semini4rios, simp6sios, ciclos de estudos, palestras, e qualquer outra atividade
institucional e acad€mica no ambito do Minist6rio P(blico do Estado do Cear6, levar6 a
logomarca da Escola Superior do Minist6rio Pfbtico, e serao subscritos igualmente pela
pessoa fisica ou entidade organizadora parceira ou conveniada do evento.

Art. 4o. Os casos omissos sereo de competCncia do Procurador-Geral
de JustiEa, ouvido o Conselho
Estado do Cear6-ESMP.

tivo da Escola Superior do Minist6rio Priblico do
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An. 50. Este provimento entra em vigor na data de sua publica@o,
reyogando-se as disposi$es em conhario.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

Gabinete do Procurador-Geral em Fofialeza, 26 desetembro de 2012.

Alftedo RICARDO de MACHADO
Procurador-Geral Justiga do Esta do Cear6.


