
MINISTf RIO P TBLTCO DO CEARA
PROCURADORIA Gf,RAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N"O66I 2OII

Fixr 33 aftibuic66 dfi Membr.oc durrnte o Ph-otlo de t.
Instircir do Mirfur6rio Aibtico do Ccaril e.trbelec€ o3 c.itdriod
prn a escsh d€ss:r atuageo erpecifica,

A DOUTORA MARIA DO PER}fTUO SOCORRO FRANCA PTNTO.
PROCIJRADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, no uso de suas
atribuig6es legais, m forma do art. 26, inciso )OflI, da Lei Complementar Estadual n 72 de 12
de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Ministdrio htblico do Cear6" em face do
conteildo normativo veiculado pelo an. 93, inciso )(II ds Constituigao da Repfblica Federativa
do Brasil, com a nova redagio dada pela Emenda Constitucional no 45, publicada em 3l de
dezembro de 2004.

CONSIDERANDO que o art. 5" da L€i n" i.96OlB9 determina a criacAo, no
Ambito do Ministirio Priblico, do planteo de vinte e quatro horas psla a apreciagio dos
pedidos de priseo ternporaria;

. CONSIDERANDO que o art. 175 da Lei n 8.069/90 (Estatuto da Crianga e
do Adolescente) determina a imediata apresentaqeo ao Ministdrio htblico de todo adolescelte
apre€ndido em flagraore de ato inliaciona.l ou, sendo impossivel, que esla apresenbgao se faca
no prazo de 24 horas;

. CONSIDf,RANDO que, fora do expediente forens€, podereo surgir situsg6€s
excepcionais, rclativas i viohqio de direitos fundaftentais do homen! ern estabelecimentos
prlblicos ou privados, situagoes estas que legitimem a atuaqeo do Ministdrio hiblico;

CONSIDf,RAI{DO que a Constituiqao Federal por conduto das altenq6es
cane&das pela Em€nda Constitucional n. 45, de 3l de dezembro de 2004, garantiu oos
:]t1i{iclgnados a continuidade da pre$ageo jurisdicional, incluindo a pronta participagao do
Ministerio Ptiblico e todos os atos que demandem a sua atuaQAo;

CONSIDERANDO que a Constituigeo Federal, em seu art. 129, incisos II e
VIII, atibui ao Mirist€rio P0blico o dever de zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos
e dos seJviQos de relevancia piblica sos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo
as medidas necess{Lrias a sua garsnti4 bem como o deve. do exercer o control€ extemo da
atividade policial;

CONSIDf,RANDO a necessidade de disciplinar a atuageo do Minist#o
Pirblico durante o Plafiao de l, Instanci4

R E S O L V E editar o seguinte provimentoi
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CAPiTULO I
DrsPoslc6Es GERAIS

Afi. l" Disciplinar, nos termos deste Provimento, a atuagao das
Promotorias de Justiga da Capital em regime de plarrtao administtativo e processual.

CAPiTULO
DAS ATRIBUICOES DO PLANTAO CRIMINAL DE I'INSTANCIA

Art. 2' Aos Promotores de Justiga designados pam o Plantilo de 1u
Instancia compete:

I. receber as comunicag6es de prisdo em flagrante, adotando as medidas cabiveis
em caso de constatagio de irregularidade ou ilegaliclade;

tr. Ofrciar nos procedimentos n6o submetidos d apreciagio do Promotor Natual ou
nio distribuidos ao Juizo Natural podendo:

1. requerer priseo temponiria ou preventiv4 busca e apreenseo ou outra
medida cautelar, de o{icio ou mediante representagao;

2. oficiar nos pedidos de relaxamento de prisao em flagrante, de revogagio
de prisao tempor6ria ou prisdo preventiv4 bem como nos pedidos de
liberdade provis6riq ou requer€-los de oflcio, nos termos da legislagio
processual vigente;

3. oficiar nas medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto
de 2006, ou requerd-las de offcio; e

4. requerer as medidas urgentes de que hata a Lei n" 9.296, de 24 de julho
de 1996, de oficio ou mediante representageo.

III. oficiar nos procedimentos em que lhe for aberta vista pelo Juiz Plantonist4
realizar dilig€ncias e promover medidas, desde que repute car6ter urgente e o
ato ou fato configure desrespeito d ordem juridic4 ao regime democr6tico ou
aos interesses sociais e individuais indisponiveis, obedecidas as atribuigdes
institucionais do Ministerio Priblico do Ceani - MPCE:

CAPiTULO U
DAS ATRTBUTCoES DO PT,ANTAO CiVrr, lt 1. TNSTANCTA

Art. 3" Aos Promotores de Justiga Civeis designados para o Plautiio de l'
Instencia comDete:
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[ - Oficiar nas matdrias onde esteja caracterizado o constangimento aos
direitos e garantias constitucionais assegurados ao cidadio, reputados como de urgente
atendimento;

III - proceder d oitiva inforrnal de adolescentes apreendidos em flagrante
por ato infracional e, se necess6rio e possivel, de seus pais ou respons6veis, vitimas e
testemunhas (Lei n.' 8.069/90), e requerer no sentido de liberar o adolescente ou
decretar a sua intemagao provis6ri4 podendo adotar uma das medidas referidas no art.
180 do ECA.

CAPITULO I I I
DO FUNCIONAMENTO DO PLANTAO DE 1'INSTANCIA

Art. 4o Nas hip6teses de apreenseo de adolescente em flagrante de ato
infiacional, durarte o plantao, a apresentagAo ao Ministdrio pfiblico, referida no art.
175 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, far-se-6 no F6rum Cl6vis Bevili4qu-
situado nesta Capital, Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Bairro
Edson Queir6z.

Art. 5' Excepcionalmente e em qualquer hon{rio, quando verifrcada a
ocorr€ncia de violagio aos direitos da crianga e do adolescente, dever6 o plantonista
ap6s anrilise da situaqao e entender necess6rio comparecer ao local da ocorr€ncia e
adotar as provid€ncias indispens6veis d remogio da inegularidade constatada.

CAPiTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATOS INFRACIONAIS

Art. 6' Durante o plantao, nos casos relativos d ocorr€ncia de atos
infiacionais, devem os Promotores d9 Justiga observar o seguinte procedimento:

I - proceder d oitiva infonnal do adolescente autor de ato infracional. cue
tenha sido apreendido pela autoridade policial, registrando todas as informagdes
possiveis quanto ds circunstdncias do ato infiacional, bem como ao contexto familia.r e
social do adolescente (estrutura familiar, frequ€ncia escolar, exercicio cle atividade
laborativa- uso de drogas ou bebidas alcoolicasitc. );

II em atos infiacionais graves, adotar as cautelas necess6rias visando
a fuga do adolescente ou outras condutas danosas, durante a oitiva informal,
recomend6vel que se proceda d oitiva de forma individualiza&- e com a

presenga do policial responsAvel pela contengio do adolescente;

lll reduzir a termo as declaragdes do adolescente, especialmente

l o adolescente alegar ter sido vitima de agressOes fisicas por parte dos policiais
civis ou militares que efetuaram sua apreando ou que o conduziran;

e\,1tar
sendo
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2. houver diverg€ncias entre o declarado d Autoridade Policial e ao Promotor de

Justlaa;

3. o ato inftacional praticado for grave (latrocinio, homicidio, estupro etc )'

IV - diligenciar pela realizageo de exame de corpo de delito no

adolescente, caso este nao ftnha sido encaminhado ao IML - lnstituto de Medicina

Legal;

V - ap6s a oitiva informal, requerer ao Juizo o retomo do adolescente d

Unidade Recepq5o Luiz Barros Montenegro, devidarnente acompanhado pelo

respons6vel da referida Unidade para os encaninhamentos determinados no Plantao;

VI manifestar-se, fundamentadamente, pela liberagao (com entrega aos
respons6veis ou encaminhamento a entidade de abrigo) ou intemagao provis6ria do
adolescente, por ate 45 dias, em instituigao pr6pria;

VII - sendo caso de liberacio do adolescente e o mesmo nao tenha
respons6veis em Fortaleza ou estes se neguem a receb6-lo, requerer, por meio do Juizo,
que o adolescente seja encambhado a entidade govemamental ou conveniada
destinada a entidade de acolhimento institucional de adolescentes, na forma do axl
lol, VII do ECA.

\1II caso seja apresentada crianga envolvida em ato infracional'
requerer ao Juizo a aplicagio de urna ou mais medidas protetivas previstas no art 10l
do Estatuto da Crianqa e do Adolescente:

$ 1'A liberagAo do adolescente deveri ocorrer, em principio, quando o
ato infracional tiver sido praticado sem grave ameaqa ou violencia contra a pesso4 se
tal provid€ncia n6o tiver sido adotada pelo Delegado de Polici4 nos casos de lei.

$ 2' A intema9eo provis6ria podera ser requerid4 fundamentadamente,
analisando-se os fatos de forma individualizad4 especialmente quando:

l a gravidade do ato infiacional (praticado com grave ameaga ou violencia contra
a pessoa) e a circunstdncia e consequGncias do fato justifiquem a perman€ncia
do adolescente sob a cust6dia estatal para a manutengdo da ordem pfblica;

2. o adolescente correr risco de vida, ante seu contexto social e personalidade,
visando a integridade fisica do adolescente;

3. houver reiteragio no cometimento de ato inflacional grave, mesmo aquelas
cometidas sem ameaQa ou violdncia;

4. houver indicios de autoria e materialidade imput6veis ao adolescente, € maror
ou menor participagao no ato infiacional.
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$ 4' Todos os ancaminharnentos dc crianga ou de adolescente deverSo ser
requeridos ao Juiz e frcario sob a responsabilidade do Plantio do TJCE.

CAPiTULO V
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS CASOS SOCIAIS

Art. 7o Duante o Plantio de l'Instencia, quando apresentadas ao
Ministdrio Priblico crianqas ou adolesaentes que nio praticaram ato infracional' mas
que esteo com ssus direitos ameagados ou violados e que necessita$ receber algurn
tipo de atendimento emergencial, deverd o Promotor de Justiqa:

I - proceder d oitiva da crianga ou do adolescente e demais envolvidos,
caso presentes;

II - requerer ao Juiz Plantonista o encaminharnento aos responsaveis.
mediante termo de responsabilidade, ou a entidade de abrigo, podendo, se necessdrio,
requerer a realizagSo de estudo social d Equipe Interprofissional da Vara da Inlhncia e
da Juventude do TJCE durante o expediente normal.

Art. 8" Ap6s a marrifestagao do Ministdrio Priblico, a crianqa ou o
adolescente ficar6 sob a responsabilidade do Plantio do TJCE, que providenciax{i a
condugio da crianga ou do adolescente d sua resid€ncia ou d entidade de acolhimento
institucional.

CAPiTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A CASOS DIVERSOS

Afi. 9". Durante o plantio, na ocorr€ncia de casos diversos dos da pdtica
de ato infiacional ou casos sociais. devem os Promotores de Justiga observar o
seguinte procedimento:

I - na ocorr€ncia de ageo de suprimento de autorizaqio para viagem, se o
caso for de urgdncia devidamente cornprovada, que n6o possa esperar o hor6rio normal
de expediente, proceder a oitiva do requerente, se possivel da crianqa e do adolescente,
proceder a an5lise cuidadosa dos documentos que instruirem o pedido, de maneira a
coibir qualquer tentativa de modifrcagio de guarda.

II - na ocorrdncia de rebefiao nos locais de intemagAo provis6ria ou
estrit4 entrar em contato imediato com o Promotor de Justiga da 5" Promotoria da
Inlincia Juventude, com atribuig6es para execugeo de medidas s6cioeducativas,
solicitando seu imediato comparccimento ao local, dirigindo-se em seguida dL unidade
de intemacao: e
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III - na ocorr€ncia de rebeliaq tentativa de fuga com viol€ncia contra a
pessoa ou motim de presos em outos estabelecimentos prisionais, entmr em contato
imediato com os Promotores de Justiga que ofrciarn nas Promotorias de Execugoes
Penais, solicitando seu imediato comparecimento ao local e dirigindo-se, em seguid4 d
unidade onde ocorreu o fato.

CA PiTULO \TI
DAS DESICNACOES DOS MEMBROS PLANTONISTAS E DA

ELABORACi.O DA ESCALA DO PI,ANTAO DE 1'INSTANCIA

Art. 10. O Procurador-Geral de Justiga designani em portaria especific4
dentre Promotores de Justiga e Promotores de Justiga Auxiliares que oficiardo no
Plant5o de l" Instencia;

Art. 11. Os plantonistas designados permanecerdo na Capital, enquanto
durar a designagio, em local de f6cil acesso, inclusive para atendimento imediato
quando apresentados os adolescentes apreendidos pela pr6tica de ato infracional.

Art.12. A Secretaria Geral da Procuradoria-Geral de Justiga organizarA a
escala de Planteo enaarninhaldo as respectivas Secretarias Executivas e disponibilizar6
na Inffanet e intemet do MinistCrio hiblico do Cear6;

Art.13. Os casos omissos serio decididos oelo Procurador-Geral de
Justiqa.

Art. 14. - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicagio.

GABINETT DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em
Fortalez4 aos 20 de junho de 20 I I .

;;>---- --,-----.^. o-
MARIA DO PERETUO SOCORRO FRANCA PINTO
Procursdorr-Gerd de Justica


