
ESTADO DO CEARA
MINlsTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTISA
ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIONAIS

PROVTMENTO NO 095'2012

Altera e acrescenta dispositivos ao Provimento no
12212011, que disp6e sobre a disciplina, excluseo e
perda do posto e patente dos Oficiais e da
gradua9ao dos Praeas da Policia Militar com
condenac6es criminais.

O PROCUPADOR-GERAL DE JUSTIcA DO ESTADO DO CEARA, no

uso das atribuiQ6es legais lhe conferidas pelo ad.j27, S 20, da Constituigao Federal c/c o

art.10. inciso V. da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e disposiQoes

contidas no art. 26, Xlll da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art.

26, inciso Xll l, da Lei Complementar Estadual n' 72, de '12 de dezembro de 2008 - Lei

Organica e Estatuto do Minist6rio Piblico do Estado do Ceara,

CONSIDERANDO que a Constitui€o Federal em seu artigo '127, S 20,

assegurou ao Minist6rio Piblico autonomia funcional e administrativa, permitindo-lhe

praticar atos pr6prios de ge$ao, incluindo a expedigao de provimento para disciplinar as

atividades administrativas do 6rgao;

CONSIDERANDO que na desincumb6ncia das atribuiqoes

administrativas, estao os 6rgaos de AdministraQao Superior do Minist6rio P0blico

adstritos aos principios que regem a Administraqao Piblica, elencados no capuf do art.

37, dentre eles o da eficiencia, com o escopo de produzir o bom resultado na delesa da

ordem iuridica, do ime democretico e dos interesses sociais e individuais

indisponiveis;

e Insrtuigto permanenle. elrFr ial ! lunqao tuncdrcional do Eslad^. incrmbi

do leeime dedoddii@ edosinteresses sociaise individuais ind
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CONSIDERANDO as disposiq6es constantes dos artigos 125, $ 40, 142, S

30, incisos Vl e Vll, da Constituiqao Federal, bem como o teor da Somula 673 do

Suoremo Tribunal Federal:

CONSIDERANDO que por forQa dos dispositivos legais acima apontados,

ap6s condenaQao criminal com transito em julgado, a pena privativa de liberdade

superior a 02 (dois) anos, por crime comum ou militar, a perda do posto e patente dos

Oficiais da Policia Militar do Estado, com a consequente exclusao dos quadros da

CorporaQao, s6 ocorrera ap6s deflagragao de processo especilico perante o Tribunal de

JustiQa, atrav6s de representaQao do Minist6rio Poblico, maneiada pelo Procurador-

Geral de Justiga, visando a declaraQao da indignidade ou incompatibilidade para o

oficialato;

CONSIDERANDO que a perda da graduaQao dos Praqas da Policia Militar

e Corpo de Bombeiros Militar Estaduais (do Soldado ao Subtenente), com a

consequente exclusao da corporaEao, depende necessariamente de processo perante o

Tribunal de JustiQa quando a condena9ao criminal com pena privativa de liberdade

superior a 02 (dois) anos se der em razao de crime militar;

CONSIDERANDO que a perda do cargo dos PraQas da Policia Militar e

Corpo de Bombeiros Militar (do Soldado ao Subtenente), como eteito de condenaQao

criminal, por crime comum, independe de processo no Tribunal de Justiga, desde que

preenchidas as condiq6es previstas no art. 92 do C6digo Penall

CONSIDERANDO, enfim, o disposto no procedimento administrativo no

11AO3|2O12-7,

RESOLVE:

O Minist6lio Pfbli@ 6 inslituigao per al i f,lngaojurisdicio.al do Estado, incunbindo-lhe t'dei$a da ordcm
c dos intcrcscs sociaisc individuais indisponiveis (CF, dt. 12?)-'



ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTISA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

Art. lo. Os artigos 10 e 20 do Provimento no 122120'11 passam a vigorar

com as seguintes redaQdes:

"Ar7. 10. Determinar aos Promotores de Justiga da erea criminal e
Promotor de Justiqa Mititar Estadual que, 60 logo transite em
julgadg sentenga penal condenat6ria que tenha impos,o aos
Oficiais da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar pena
pdvativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, por cime comum
ou militar, promovam o imediato encaminhamento das pe9as
pincipais do respectivo processo-crime, tais como, denoncia,
defesa pr6via, termo de declaragaes, interrogat6rto, alegagaes
finais, sentenea, ac6rdao @o caso de interposigeo de recurso) e
ceftideo do tensito em iulgado, devidamente autenticadas, e
Procurado a Gerat de Justi?a, para oferecimento de representageo
junto ao Egr6gio Tribunal de Jusfiga do Estado, visando a perda do
posto e patente do apenado dos Quadros da Policia Militar do
Estado do Ceare.

Paragrafo Unico. No caso de condenageo crtminal de graduados da
Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (do Soldado ao
Subtenente), cuja pena prtvafiva de liberdade for superior a 02
(dois) anos, por crime comum, a perda do cargo ocorrere na
pr6pda sentenia condenat6ria como efeito de condenageo criminal
(ex vi do Art. 92, do C6digo Penal).

Art. ?. Determinar ao Promotor de JusAga Militar e/ou Promotores
de Justiga ali respondendo ou auxiliando que, tao bgo transite em
julgado sentenga penal condenat6ria que tenha imposto aos
graduados (do Soldado ao Subtenente) da Policia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, pena pivativa de liberdade superior a 02 (dois)
anos, por crtme militar, promovam o imediato encaminhamento das
pegas pdncipais do respectivo processo-crime, tais como,
denincia, defesa pr6via, termo de declaragdes, interrogat6rio,
aregag6es finais, sentenga, ac6rdao @o caso de interposiqeo de
recurso) e ceftidao do tansito em julgado, devidamente
autenticadas, e Procurado a Geral de Justiga, para oferecimento
de representageo junto ao Egr6gio Tribunal de Justiga da Estado,
visando a perda do cargo do dos Quadros da Policia
Militar do Estado do Ceare,

judsdicionaldo Estado. incumbindolhe a defesa da oidem
sciais e individlais indisloniveis (CF, an. 127)

O Minislerio Pnblio 6 inshuigo perma.enle, esncial A
juiidio, do regime denoqdlico e dos i
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ArL 20. Fica acrescentado ao Provimento no 12212011 o artigo 30 com a
seguinte redaQao:

"4rt,30 Este Provimento entra em vigor na data de sua publica9eo,

revogando-se as disposig'es em contrerio-"

Registre-se. Publique-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justica. em Fortale maio de 20'12.

Affredo RICARDO Cavalca Hoianda HADO

Procurador Geral de tiga do Estad o Cear5

{

O Minist€do P'jblio € in(itui€o pemanente, e$cncid AL funqaojurisdicional do Esrado, incumbindo lhe a defesa da ordem
juridi€, do regime demoddtico e dos intoressos sociaisc individuais indisponiveis (CF. a!1. 127)


