
ESTADO DO CEAR,/\
MINTSTERTO PIJBLICO

--. PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO serem linalidades precipuas da Escola
l\rinist6rio P0blico aperfeiQoar e atualizar a capacitaQao t6cnico-profissional dos
servidores do Ministdrio p[blico do Estado do Cear6:

PROVIMENTO NO 59/2012

Ois_l6g_5obre a criageo dos Nocleos Regionais daESl,tprcE e dA out.as providencias.

O PRoCURADoR_GERAL DE JUST|9A DO ESTADO DO CEARA, no
uao das atribuic6es legais lhe conferidas pelo art.i27, S 20, da Constituicao Fedoral
c/c o art.lo, inciao V, da Loi Federal no g.625, de 12 de fevereiro de ,993 e disposic6es
contidas no arl 26, incisos v e x[, da Lei comptementa. Estaduar no 22, de 12 de
dezembro de 2oog - Lei ofganica e Estatuto do Minist6rio pfbrico do Estado do
cear6, c/c os artigos 32 e 33 do Regimento Interno da Escola superior do Minist6rio
Pfblico do Estado do Ceara, aherado pela Resolucao 0G/2008 do cot6gio de
Procuradores de Justiga:

Superior do
Membros e

CONSIDERANDO o constante aperfeigoamento e aprimoramemo dos
conhecimentos de membros e servidores do Minist6rio pfblico Estadual do Ceara:

CONSIDERANDO a necessidade de
universalizagao dos cursos de p6s_graduaQ6o "tato senstJ,,
eventos, seminarios e palestras da ESMp/CE.

ampliaQao, interiorizaQeo e
extensSo e aperfeigoamento,

Superior do
de atuaqao:

RESOLVE editar o seguinte provimentc.

An. 1o. Ficam criados os seguintes
Minist6rio P0blico do Estado do Ceara, com as

N0cleos Regionais da Escola
respectivas sedes e Comarcas
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MINISTERIO PUBLICO

. --_ PROCURADORTA GERAL DE JUSTtgA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

NljcLEoS
REGIONAIS COMARCAS DE ATUAQAO

JUAzEIRO
DO NORTE

nlna do Norte, Araripe, Assar6, AuEE, garbatha.

io Santo, Campos Sales, CaririaQu, Crato, Farias Brito
m, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauri , l\rila
Velha, Nova Olinda, porteiras e Santana do Cariri.

iara,Aiuaba,Baixio,Cart,ts,-iErin-a,ceorqli6]ftiatu-
ucas, Lavras da Mangabeira, Or6s, parambu, eu

QUIXADA

, Aratuba, Barurit6, CaniM6, EiiiiEno, rtaoirjna
tatira, Mombaga, Mulungu, pacoti, pedra Branca, pio
arneiro, Quixada, euixeramobim, Senador pompeu

HUSSAS

santo, Aracati, Beberi@-fifr!]lflfrifrllfi1ffi
r, tracema, Jaguaretama, Jaguaribe, Jaguaruana

moeiro do Norte, Morada Nova, pereiro, euixer6, Russas
abuleiro do None.

, Aquiraz, Barreira, Cnoro-intrq-E-useOiol
orizonte, ltaitinga, Maracana0, Maranguape,

ba, Palmecia, pindoretama e Re
ridade, Caucaia, ttapa;O, ttappoGlaracuru, paraipaba

Sao Gongalo do Amarante, Seo Luis do Curu
mirim, Urubufeiama e Trairi.

SOBRAL

, Amontada, Barroquinhi, Beti-EiZTG Camocim

lrauQUba16, Chaval, Corear, Forquitha, Granja, eroairas,
Jijoca de Jerlcoacoara, Sobral, Marco,

oca. l\rorrinhos, Santiana do Acarai e Uruoca.
bal, Croate, Frecheirinha, GEqa, dilEcraoa do Norte

iapina, lpu, Mucambo, Reriutaba, Sao Benedito. Tia
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nda, Boa Viagem, Crateis, Hidrolandia, IndeDendC

go I cnerg0s lpaporanga' 
lpueiras' Madalena' Monsenhor Tabosa,

ussas, Novo Oriente, Poranga, euiterian6polis, Tamboril
aua e Santa Quit6ria.

Art. 20. Compete ao N(cteo Regionat da ESMP/CE:

| - realizar palestras, congfessos, semindrios e simD6sios sobre temas
indicados pelos membros da InstituiQeo em seu respectjvo N0cleo:

- desenvolver grupos de estudos e pesquisas voltados ao
aprimoramento cultural e funcional dos membros e servidores do Minist6rio pubtico em seu
respectivo Nticleo:

lll - apoiar projetos e atividades de ensino e pesquisa que se
reracronem com o apramoramento dos membros e servidores do Minist6rio p(blico
realizados pela Escola Superior do Minist6rio pdblico em seu respectivo Nicleo;

lV - promover, periodicamente,
a frequ6ncia de membros e servidores do Minist6rio
protissionais da 6rea iuridica;

ciclos de estudos e pesquisas, abertos
Piblico e, excepcionalmente. a outros

V - promover evenlos alusivos as datas significativas para o Ministerio
Piblico o para os cursos juridicos de seu respectivo Nrjcleo:

Vl - promover cursos de monografias, trabalhos juridicos e ouros,
visando ao desenvolvimento cultural dos membros do Minist6rio piblico e ao estimulo d
publicaqeo de artigos, liwos ou audjovisuais em seu respectjvo N0cleo.

Coordenado por Promotor de
professor da ESlVlP, designado

Art. 30. Cada Nicteo Regional ser6



ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICAASSESSORTa DE pOlirrcrs rr.rsrlr-ucr6iirs
pelo Procurador-Geral de Justiga, mediante indicagao do Diretor da Escola
Minist6rio PUblico - ESMP, competindo_tne, sem prejuizo de suas func6es:

| _ encaminhar r6lat6rios anuais acerca das atividades desenvolvidasna area de atuagao do respectivo Nicleo;

_ propor d Diretoria da ESMP a tem6tica das atividades consrantes doinciso I do artigo 20, ap6s consulta aos
area de atuagao do Nucreo; 

membros das Promotorias de JustiQa integrantes da

lll _ realizar reunjao trimestral com os promotores de Justig€ da area deatuaqao do Nicleo especialmente para a definieao da tematca das atividaoes a seremproposbs a Dlretorja da ESMP;

Instituigao de Ensino Superjor,
e apoio logistico adequados a

Superior do

onoe houvea, a
realizagao dos

lV _ articular junto a
disponibilizagao de local, intraestrutura
eventos previstos no jnciso I do artigo 20.

Art. 40. Os casos omissos sereo de competAncia do procurador_Geral
de Justiqa.

Art. 50. Este provimento entra
revogando-se as disposiqoes em contrdno.

em vlgor na data de sua publicaQao,

PUBLIQUE.SE. REGISTRE-SE.

Gabinete do procurador_Geral de JustiQa. em Forta

Alfredo RTCARDO de H

de 2012.

MACHADO
do Cea.e

Procurador€eral uatiga do Esta


