
MINISTERIO PUBLICO DO CEARA
PROCUR{DORIA CERAL DE JUSTI (A

RECOMENDAQAO n" 002 I 20ll

Assunto: uniformiza o procedimento a ser adotado nas comarcas do interior em tomo

da AcAo oPERACIONAL "ESFORCO CONCENTL4DO", visando Agilizar e dar

maior efetividade ds investigaqd€s, denfncias e jul8amentos nos crimes de homicidio

no Estado do Cearii.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO

CEAR{. na condicdo de Chefe o Ministddo Priblico do Estado do CearA, sob

conduto do art.26, XXII. da Lei Complemefiar 72108' de 12 de dezembro de

2008. formula a Vossa Excel€ncia RECOMENDAQAO, sem cardter nonnativo' errr

torno da agao operacional "ESFORQO CONCENTRADO"' liuto da parceda entrc

Minist6rio Priblico e Policia Civil, ao viso de implementar a meta 02 da ENASP, que

estabeleceu a conclusao atd 01.07.201 I, de todos os inquiritos policiais instaurados atd

dezembro de 2007, que tCm como objeto, a apuraqao de crimes de homicidios dolosos'

tentados e consumados, ainda nao concluidos, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO o levantamento efetivado pelo CAOCRIM - Centro

de Apoio Operacional Criminal, da Execuqdo Criminal e Controle Externo da

Atividade Policial ent novembro pr6ximo passado, por mcio do qual se constatou a

existancia de 1789 inqu6ritos policiais instaurados cm torno de crimes de
homicidios dolosos, tentados e cotrsumados, anteriores a dezembro dc 2007' que

ainda esteo em tramite, parte deles, nas mais diversas delegacias do interior deste

estado;

CONSIDERANDO, a atdbuigao Constitucional inserida no art. 129,

inciso VII, da Cal1a da Repirblica, conferida ao Ministerio ptiblico, o exercicio do

Controle Extemo da Atividade Policial, que denfte os objetivos cncontra-se a

otimizagao dos Proccdimentos de lnvestigagao Policial, para consecuqao dos lins da

Justiga Criminal;

CONSIDERANDO o que prescreve o art l00 do C6digo Penal e o

art.24 do C6diso de Processo Penali
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CONSIDERANDO que a manutengao de tal situaQao fatrca contibui
para o aumento dos indices de criminalidade, vez que, leva ao descridito do sistcma de
.iustiga, face a impunidade dos infratores, sendo pois imperiosa a imediata rnrerr'engdo
do Ministddo Publico;

CONSIDERANDO a mera 02 estabelecida pela ENASP _ Estratdgia
Nacional de Seguranga Pfblica, criada por esforgo conjuntodo Conselho Nacional do
Minist6rio Publico- CNMp, Conselho Nacional de lustiga_ CNJ e Ministerio da
Justiga, tendo tido a adesao posterior da policia Civil do estado do Cearri;

CONSIDERANDO a parceria firmada entre Minist€rio prlblico e policia
Civil, culminando com a deflagragao da agao operacional EsforQo Concentrado no
espago teritorial cearense em torno da referida meta:

CONSIDERANDO
unifbrme de atuaqao entre todos
Tribunal do Juri;

CONSIDERANDO
Justiga pmticar atos d€ gestao para
e\ecugao do Ministdrio Ptblico;

a necessidade de se estabclecer procedimento
os Promotores de Justiga com atuaqao perante o

constitui atribuiQao do Procurador-Geral de
f'uncionamento dos 6rgaos administrallvos e de

RECOMENDA:

L que os Promotores de Justiga das comarcas do interior com atribuicdes Dara
oficiarem em tais inquedtos, requisitem d autoridade policial. o envio dos
referidos inqudritos, devidamente relatados, ate o dia 3l d; ab(il de 2Ut l;

2. reccbido o inqudrito policial, o promotor de lusti(ia deverii se manil.estar
menronamente, em prazo nAo superior a l0 (dez) dias, efetivando as anotaa6es
neccssArias para efeito de controle e estatistica e, em seguida, promover o seu
encaminhamento (dili g€ncias, arquivamento, denuncia):

3. o Promotor de Justiga s6 devolver6 os autos d delegacia de origerl para o
cumprimento de dilig€ncias que, segundo seu juizo, forem indispensaveis para
elucidagdo do crime. devendo inclusive apontar cada uma delas!

4. tendo o delegado de policia afirmado que a investigagao se encontra concluida,
o Promotor de Justiga, se entender por devolvcr o inqudrito policial ri delegacia
de odgem, dever6 especificar a(s) diligencia(s) a ser(emj cumpridals.l pela
autoridade Dolicial:

que
bom
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5. o Promotor de Justiqa, ao devolver o inqudrito ii delegacia de ongem, lixariiptazo de 20 (vinte) dias para a efetivagdo d", di;;;;;"; e tiscalizard ocumpdmento do mesmo;

6. o promotor de Justiga nAo deverd se manilbstar pelo arquivamento dos autos deinquddto policial naqueles casos cm que a 
.auto.iaiJe -ioir"iar 

nao tenharealizado diligencia investiao ".i^.," ui."."nt;;, ffii11X;,j,Tl?:xffi ::H,"#t1ue a crucidasao

7. caso a demanda do promotor de Jusliga seja superior a sua capacidade dcmanilestalao, no periodo retro mencionado, deveril provocar d procuradoraceral de Justiga para a designaqao de our.o" p.o_oroi"i a. iiJga pam auxiliri-lo;

8. o Promotor de Justiga deverii 
^enviar relat6rio ao CAOCRIM, por E_MAII.(caocrim@mp.ce.gov.br), no fonnaro disponibiliz"a"-pJl.f"r,oo Centro deAporo, atd o dia 31.06.20

apresentados a esta ch.n", b:i; jm::."j:*ff;.::1""r- de dados a scren,

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

GABINETE Do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIQA, emFortaleza, aos I 1 de abril de 201 l.

MA^RrA DO pERpfruo socono FRANqA PINTO
PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA

EYlRNO


