
PROVTMENTO No 0168/2013

Reestrutura o Nricleo de Recursos Criminais
NUCRIM, estabelece sua composigao
atribuig6es, revoga o Provimento no 01C2OO4
d6 outras providencias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIqA Do EsTADo Do CEARA, no uso
das atribuigoes legais the conferidas peto art.127, S 20, da Conslituigao Federat c/c o
art.10, inciso XlV, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 199g e disposig6es
contidas no art. 26, incisos V e Xvlll da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de
dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Ministerio piblico do Estado do
Cea'6',

CONSIDERANDO que sao funQ6es institucionais do tVinist6rio pubtico

detender a ordem juridica do regime democratico e dos interesses socrats e
individuais indisponiveis e zelar pelo cumprimento da ConstituiQao e das Leis;

CONSIDERANDO a necessidade de assessoramento aos membros do
Nlinist6rio Piblico, direcionado ao trabalho de interpor e arrazoar recursos juntos aos
Tribunais locais e SuDeriores:

ESTADO DO CEARTI
MINISTfRIO PTBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO o interesse da Instituigao em
acompanhamento dos recursos interpostos nas in$ancias locais e

O Minisitdo Pfbtio e institui€o perna.enre, essencial n fu.9ao jurisdjcional do Eslado, incun
juridiq, do regime demoqarico € dos interesses sociais e individrais itrdisponiveis

e

e

manler efetivo

superj

, att.127)



ESTADO DO CEAR,i
MINISTERJO P|jBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA Df, POLiTICAS INSTITUCI'INAIS

CONSIDERANDO o interesse da Instituiqao em manrer efetivo
acompanhamento dos recursos interpostos nas instancias locais e supenores;

RESOLVE editar o seguinte provimento:

Art. 1". O Nricleo de Recursos Crimjnais _ NUCRIM, criado pelo provimento
n.o 1412004, passa a apresentar as seguintes atribuiqoes e composigeo:

Art. 20. O N0cleo de Recursos Criminais _ NUCRIM
a coordenaQao de um Procurador de Justiga, afeto
designado pelo Procurador-Geral de Justica.

esncial A fungao jurlsdicional do Esrado, incuDbindolhe a defesa da oidem

tera estrutura pr6pria, sob
a Procuradoria Criminal,

Art.30. Sao atribuig6es do Coordenador do NUCRIN4, dentro da respectiva
area de atuagao:

l- buscar, em articulagao com as procuradorias e promotorias de Justiga, a
uniformizaqao de teses juridicas que se amoldem as diretrizes politicas do Ministerio
P0blico, promovendo em torno delas estudos e debates dandolhes a divulgagao
necessaria;

l l-tomar ciencia das decis6es em segundo grau;

lll - interpor recursos das decis6es em segundo grau, inclusve para os
Tribunais Superiores, sem prejuizo da atribujQao concorrente do procuraoor oe
JustiQa que oficiou no pro

competCncia originaria;

e do Procurador-Geral de JustiQa, nos feitos de sua

O Minist€io Pnblico € instituigao
edos irre.esss sociais e indiliduais indisponiveis (CF, d!.127)



ESTADO DO CEARA
MINTSTfRTO PtiBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORJA DE POLiTTCAS INSTITUCIO\AIS

lV - contra-arrazoar recursos extraordinarios e especiais, contraminutar

agravos veiculados das decis6es que negaram admissibilidade dqueles recursos,
sem prejuizo da atribuigeo concorrente do Procurador de Justiga que oticiou no
processo e do Procurador-Geral de JustiQa, nos feitos de sua competencia
originaria.

Art.40, Na hip6tese de interposigao de recurso pelo pr6prio procurador de
JustiQa que oticiou no feito, cabere a ele informar ao Nocleo de Recursos Criminais
sobre a insurgencia veiculada, a fim de que possa ter o acompanhamento devido.

Art. 50. Compete, ainda, ao Coordenador do NUCRIM, sempre que solicitado,
prestar assessoramento iuridico aos membros do Nlinist6rio Prjblico no trabalho de
interpor e arrazoar recursos perante os Tribunais locais e Superiores.

Paregrafo unico. O membro do l\4inist6rio P(blico, interessado em receber o
assessoramenlo referido no caput deste artigo, devera dirigir solicitaqao diretamente
ao Coordenador do NUCRIM, fornecendo os dados essenciais do processo.

Art.60. Em caso de interposiQao de recursos, o acompanhamento sera
efetuado pelo pr6prio NUCRIM.

Art. 70. Al6m do Coordenador, integram o NUCRIM, como assessores,
Procurador de Justiga ou Promotor de Justiga da mais elevada entrancia, indicados
pelo Coordenador e designados pelo Procurador-Geral de Justiga.

Paragrafo rinico. Os lvlembros do Minist6rio PUblico, assessores do

sem prejuizo de suas respectivasCoordenador do

titularidades.

CRIM, serao designados

nente, essencial iL tuneao iurisdicionaldo Eslado. ironbindotbe a defesa daordefr
io e dos inlcresss socialse individuais indispoliveis (CF, arr. 127)



MINISTtRIO PIBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS

Art. 8o. Cabe ao Coordenador do NUCRIM
processos entre os assessores, bem como designar e
fizerem necesserias.

Art. 9p. Fica revogado o provimento PGJ_CE no
2004.

Registre-se. publique-se. Cumpra_se.

Gabinete do procurador-Geral de JustiQa,
2013.

Alfredo RICARDO Cav

Procutador-Geral

014, de 30 de novemoro de

Fotlaleza, 07 de agosto de

HADO

Ceara

efetuar a
presidir as

distribuigao dos
reuni6es que se

o Minisr€rio Pdblico € iastituigno pemanenie, esncial a fungo jurisdicionar do Estado, incumbindo lle a der!$ da or<lemjuridia, do resime demoorlio) e dos inle.ess s;ais e i"OiriOrni" i"ai"port*i" (Cr, *. izzl

nte anda


