
PROCTJRADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO n. 0 61t20rl tpctr/Cn

Crie a Central de Acompanhamento de Inqu6ritos
Policirfu do Minist6rio piblico do f,strdo do Ceani, na
Comarcr de Mancanaf/CE e d{ outras providGncias.

A DOUTORA MARIA DO PERPfTUO SOCORRO FRANCA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEARA, no uso das atribuiq6es que lhe confere o art. 26, inciso XXXII, da Lei
n" 72, de 12 dezembro de 2008 Lei Org6nica e Estatuto do Minist€rio priblico
do Estado do Ceali"

CONSIDI,RANDO Conv€nio n' 5612010, alusivo ao Termo de
CooperagSo Administrativa Operacional celebrado entre o Minist€rio priblico
do Estado do Ceani e o Tribrmal de Justiga do Estado do Ceari! tendo por objeto
a articdageo e a conjugagao de esforgos dos participes com o intuito de
estabelecer, mediante a integragdo de suas atividades, a cooperagao
administrativa operacional necessiiria d racionalizagio da trarnitagao dos
inqu6ritos policiais, bem como aos pedidos atinentes d liberdade de pessoas
sujeitas A priseo cautelar nas Comarcas do Estado do Cear6, como meio de
implementar linha de a96o conjunta pautada pelo art. 5", LXXVIIII, da
Constituigao Federal;

CONSIDERANDO que a Constituigio em vigor adotou
explicitamente o sistema acusatdrio, que tem como principal caracteristica a
separagSo de firn96es dos sqjeitos processuais, tendo entregue ao Minist6rio
Ptblico como regra, a ftrng6o de acusar e ao Judici6rio, precipuamente, a fungdo
de julgar;

CONSIDERAIIDO o disposto no artigo
incisos I , IL VIII e D(, da ConstituigSo Federal;

127,"caput" e artigo 129,
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CONSIDERANDO ser o Ministdrio Priblico o dominus lilis
a96o penal priblica, nos exatos termos dispostos no inciso I do art. 129
Constituicao Federal;

CONSIDERANDO ser o Minist6rio Pfblico, como regra,
destinat6rio do inqu6rito policial;

CONSIDERANDO a atribuiodo conferida ao Ministdrio Pirblico de
exercer o controle extemo da atividade policial, prevista no inciso VII do art.
129 da Constituicio Federal;

CONSIDERANDO ser o inqu6rito policial procedimento
administrativo pr6-processual, destinado, precipuamente, a comprovar a
exist€ncia de crime, bem como apontar sua autoria e, com isso, subsidiar a oferta
da agdo penal, que tem como titular, como regra, o Minist6rio Pfblico;

CONSIDERANDO que a observdncia dos principios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contradit6rio fica
plenamente assegurada, uma vez que, toda e qualquer medida que possa atingir
direitos firndamentais assegurados pela Constituigao Federal s6 podeni ser
determinada, como direito, pelo Poder Judici6rio;

CONSIDERANDO que a preocupagao da sociedade com a
agilizagdo dos processos e procedimentos sob responsabilidade €statal tem -se
intensificado, resultando, inclusive, na insergdo do inciso LXXVIII no art. 5'da
Constituigao da Repirblica, que algou ii categoria de direito fundamental a
razoiivel duragao do processo, no Ambito judicial e administrativo, assegurando
todos os meios necessr4rios ii celeridade na sua tramitagdo;

CONSIDERANDO ainda, que a atividade de investigageo criminal
n6o 6 exclusiva da Policia Civil, podendo o Minist6rio hiblico realizar
dilig€ncias investigat6rias, em decorr€ncia de sua condigdo de dominus litis da
ag6o penal(C, arl. 144, parhgrafo 4' clc art. 129, incisos I, VIII e D(, primeira
parte), situagao de resto instrumentalizada em vdrios disoositivos da Lei
Complementar Federal n' 75193 e Lei Federal no S.625/93(LONMP) Estadual
Lei Complementar Estadual n' 7212008 e consolidada por entendimento dos
Tribunais Superiores;

CONSIDERANDO otimizar os recursos humanos, materiais e.. i\
tecnol6gicos disponiveis a estruturagao e apoio ao fimcionamento .AaXr-
Promotorias de Justiga da Comarca de Maracanau./CE 
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RESOLVE:

Art. l" - Fica criada a C€ntral de Acompanhamento de Inqu6ritos do

Minist6rio Pfblico do Estado do Cear6 na Comarca de Maracanar:/CE

DA COMPOSICAO

Art. 2'. A CENTRAL DE INQUI'RITOS senl composta:

a) Por Promotores de Justiga com atuagao na esfera criminal

(titulares, substitutos ou auxiliares);
b) ijm(01) Coordenador escolhido dentre Promotores de

Justiga que integram a Central de Acompanhamento de

lnqu6ritos Policiais, por rodizio anual;
c) Un(01) Secret6rio Administrativo, dentre servidores de
' 

entrinc.ia final e/ou funcioniirios contratados pela

Procuradoria Geral de Justiqa, sob a gestao do Promotor de

Justica Coordenador, que cuidar6 dos servigos intemos e

enemos e a pcrfeita execugao das rotinas administratlvas;
d) Um(0f) servidor e/ou funcionirio o qual acumular6

tambem a realizagdo das dilig€ncias necessinas entre a
CENTRAL DE INQUfRITOS, POdET JUdiCiiiTiO E POIiCiA
JudiciiiLria;

e) Estagiirios.

Art. 3". Sdo atribuiQ6es do Promotor de Justiga Coordenador, as
seguintes atribuig6es:

I. propiciar uma atuagao sist€mica e harmdnica dos Promotores de Justiga
entre si. bem como, com os demais 6rg6os de €xecugeo do Minist€rio
Priblico, notadamente os que tambem tem atribuig6es criminais,
promovendo o entrosamento ds todos com os organismos da estrutura da
seguranga pirblica e com o Poder Judiciiirio, com o objetivo de otimizar a
persecugdo criminal;

lI. coordenar os trabalhos afetos d Central de Inquentos;

III- contactar os Promotores plantonistas;

Iv. Comunicar d Corregedoria-Geral do Minist6rio Pirblico, a falta de
recebimento dos inqu6ritos policiais distribuidos, por parte dos
Promotores de Justica destinatarios;
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Art. 4' 56o atribuigdes do secretiirio administrativo:

I. reabzar o acomparhamento e o controle das dilig€ncias requisitadas d
Policia Judiciriria, velando pelo cumprimento dos prazos fixados em lei;

II. Promover a devolugdo dos inqu6ritos policiais de r6us soltos d Delegacia
de origem para realizagdo de dilig6ncias necessfuias;

III. coordenar os trabalhos do pessoal de apoio e estagiiirios;

tut. 5" - A Central de Acompanhamento de Inqueritos receberii
todos os inqu€ritos policiais da Comarca de Maracanair, providenciando seu
imediato encaminhamento aos homotores de Justiga com atribuigdes para
oficiar no feito, para manifestagao dentro do prazo previsto em lei;

$ 1'. Os Promotores de Justiga com atuagao na esfera criminal
(titulares, substitutos ou auxiliares), ficam na obrigagdo de comparecerem
diariamente, perarte a Central de Acompanhamento de lnqu6ritos com o
objetivo de receberem, atravds de carga, os inqu6ritos destinados as suas
respectivas Promotorias de Justiga, para que assim evitem extrapolagSo de
prazos legais no exame e ahragao nos autos dos inqu6ritos policiais.

Art. 6" - Nao tramitam na Central de Inqu6ritos:
I - a representagAo pela prisao preventiva;
II - o pedido de prisdo temporlria;
III - o requerimento de habeas-corpus;
IV - o requerimento de fianga;
V - a agdo penal privada,
VI - os procedimentos afetos ao Juizado Especial Criminal;
VII - os inqu6ritos eleitorais;
VIII procedimentos do Juizado da Infhncia e Juventude.

fu1.7" - A Central de Acompanhamento de Inqu6ritos - CAIMP,
recepcionarii requerimentos ou comunicag6es, os quais serdo distribuidos
equitativamente ou de acordo com a atribuigdo privativa entre os promotores
que integram a Central, visando d instaurageo de procedimentos investigat6rios
(CPP art. 5' e 40), adotando as provid€ncias legais pertinentes.

Parrigrafo inico. O Coordenador poderii, mediante provocagdo do
Promotor de Justiga natural, requisitar dhetamente a realizagdo de dilig€ncias
complementares ou a instauragao de hocedimento Policial, que serA
devidamente distribuido por ocasido do seu encaminhamento ou devolugio pela. 
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fut. 8" - Os homotores de Justiga a quem for encaminhado os
inqu6ritos policiais fardo as requisig6es de diligCncias que considerarem
indispensiiveis ao oferecimento de denrincia, diretamente d iutoridade policial
que presidiu o inqu6rito ou Orgdo destinatifuio da dilig€ncia, consignandoJhe,
analiticamente, as provas que a serem produzidas e ainda o prazo para a
devolugSo do procedimento.

, . Pafirylafo rinico. Os prazo fixados pelo promotor de Justiga, ser6o
objeto de conhole e acompanhamento pela Central de Inqu6ritos que veiani pelo
seu efetivo cumprimento.

Art. 9'. A Central de Acompanhamentos de Inqu6ritos encaminhar6
d Vara Criminal respectiva, do Forum de Maracana0, os inqudritos policiais,
com os respectrvos pronunciamentos do promotor de Justiga, respeitados os
prazos da lei.

Art. 10. A Corregedoria-Geral do Minist6rio priblico incumbe
desenvolver atividade de controle junto a Central de inqudritos policiais de
Maracanaf, adotando as medidas ugentes e necessdrias io cumprimento dos
prazos legais pelos membros ministeriais com atuagao na esfeia da Justiga
Criminal, principalmente com relagdo aos inqudritos policiais flagrantes,
constantes de investigados presos.

publicagdo.
Art.ll. Este Provimento entra em vigor a partir da data de sua

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SD e CUMPRA-SE.

GABINETI, DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. em
Fortaleza, Estado do Cearii, aos 20 de iunho de 2011.
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MARIA DO PERPf UO SOCONNO FRANCA PINTO
PROCURADORA.GERAL DE JUSTICA
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