
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



ESTADO DO CEARA
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



MINISTER|O PUBUCO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

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



Disponlbil izagao: Segunda-feim, 26 de Margo de 2012 Caderno l: Adminlstratlvo Fortaleza, Ano ll - Edigeo /u4

Pardgrafo 0nico. E permitido ao estagiSrio afasfar-se do servigo nos drirs de seus exames, mediante prSvia ci1ncia
do membro do Minist6rio Ptiblico junto ao qual exerce o estigio, trazendo, posteriormente, comprovageo da realizageo
da prova pela Entidade de Ensino Superior.

Art. 14. A durageo do estigio nio excederS a 02 (dois) anos, consecutivos ou alternados, com excegdo de estagiSrios
com deficidncia, cujo o prazo poderd ser redefinido por ato do Procurador Geral de Justiga.

Art. 15. O Minist6rio Pitblico lirmari convdnio com as ,nstituig6es de Ensino Superior do Estado do Cear6,
devidamente registradas nos rirgSos competentes, onde deverlo constar todas as condig6es para a realizaglo do
estigio, conforme determina a Lei no 11.788, de 25 de Setembro de 2008.

Art. 16. O exercicio do estdgio seri precedido de assinatura de Termo de Comprcmisso de Esfdgio, a ser firmado
entre o Minist6rio Ptiblico do Estado do Cear6, a lnstituigio de Ensino Superior e o estagidrio, ou seu representante
legal.

Art. 17. O Minist6rio Ptiblico do Estado do Ceari oferecerf as seguintes condigfles para a execugdo das atividades
de es6gio.

l- instalag6es que tenham condigdes de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem de cunho social,
profissional e cultural ;

Il- orientagdo e supervisSo dos estagi'rios, de forma isolada ou simultaneamente, at6 o limite de 1O (dez) estagierios,
por membros do Minist6rio Ptiblico ou servidores, com formagdo ou experi6ncia profissional na irea de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiirio;

lll- entregar certideo de realizagdo do est6gio, por ocasido do desligamento, com indicaglo resumida das atividades
desenvolvidas , locais de realizaglo do estdgio, dos periodos cumpridos, carga hordria e da avaliagSo de seu
desempenho;

lV- manter atualizados os registros e disponibilizar, para efeitos de fiscalizagio, documentos que comprovem a
relageo de estigio.

V- Enviar as ,nstifuig6es de Ensino conveniadas, com prazo temporcl minimo de 06 (sei9 meses, relat6rio das
atividades desenvolvidas pelos acad6micos, mediante pr6via cientifica96o destes.

Art. 18. Q edital de ahertura de inscrig6es reservarA um percentual de 10% ( dez por cento) das vagas ofertadas no
certame a candidatos com deficidncia.

Pardgrafo inico - Para fins de reserva do percentual previsto no caput, conceituam-se como defici6ncia as
patologias ou incapacitag6es abaixo especificadas:

l- Defici6ncia fisica: alteragdo completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da fung6o fisica, aprcsentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesla, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparcsia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputageo ou ausGncla de membro,
paralisia cerehral, nanismo, membros com deformidade conganita ou adquirida, exceto as deformidades est6ficas e as
que neo produzam dificuldades para o desempenho das fungoes.

2- Deficidncia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decib6is (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequdncias de 500 Hz, 1.000H2, 2.000H2 e 3.000H2.

3- Deficidncia visual: cegueira, na qual a acuidade visual 6 igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
corregdo 6ptica; a baixa visio, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corregdo
6ptica; os casos nos quais a somat6rie da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60'; ou a
ocorr6ncia simultdnea de quaisquer condig6es anteriores.

4- Defici€ncia mental: funcionamento intelectual significativamente inferior d m6dia, com manifestagSo antes dos dezoito anos e
limitag6es associadas a duas ou mais 6reas de habilidades adaptativas, tais como: comunica€o; cuidado pessoal; habilidades sociais;
utilizagSo dos recursos da comunidade; saude e seguranga; habilidades academicas; lazer; e trabalho.

5- Deficidncia miltipla: associagio de duas ou mais deficidncias.
Art. 19. O estagiSrio teri direito a periodo de recesso de trinta (30) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante

suas f6rias escolares, sempre que o periodo de durageo do estdgio for igual ou superior a um (1) ano.
$ 1o O periodo de recesso poderd ser fracionado, em at6 3 (trAs) periodos, ndo inferiores a 1O (dez) dias consecutivos,

guando houver mleresse do estagiirio e do Minist6rio Ptihlico.

$ 2o O periodo de recesso serd concedido de maneira proporcional no caso do estdgio ter durageo inferior a um (1)
ano.

$ 3" O periodo de recesso do estigio seri remunerado, quando o estagiirio receber bolsa ou outra forma de
contraprestageo.

$ 4" O /ecesso n6o fruido, decorrente da cessagdo do estdgio, em que o estagierio haja recebimento de bolsa ou
outra forma de contraprestagdo, esfd sujeito i indenizagio proporcional.

Art. 20. SerA observado em caso de omiss5es deste provimenfo o disposfo na Resoluglo no 12, do Conselho Nacional
do Minist6rio Ptiblico.

Art. 21. Passam a fazer parte integrcnte deste Provimento, os formul,rios definidos nos anexo l, Il e lll,
Art, 22. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicageo, revogadas as disposigdes em contr1ilo.
Art .  4o.  Este Provimento entra em vigor na data de sua publ icagdo, revogando-se as disposigoes em contrer io
Registre-se.  Publ ique-se.
Gabinete do Procurador-Geral  de Just iEa,  em Forta leza,  21 de margo de 2012.

Al f redo RICARDO Cavalcante de Holanda MACHADO
Procurador Geral  de Just iga do Estado do Ceard

PROVIMENTO NO 59/2012

Disp6e sobre a cr iagSo dos Nr ic leos Regionais da ESMP/CE e d6 outras providGncias.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO CEARA, no uso das atr ibuig6es legais lhe confer idas

Pelo ar t . {27,  $ 2o,  da Const i tu igao Federal  c/c o ar t .10,  inc iso V,  da Lei  Federal  n '8.625,  de {2 de fevereiro de 1993 e
disposig6es cont idas no ar t .  26,  inc isos V e Xl l l ,  da Lei  Complementar Estadual  no 72,  de 12 de dezembro de 2008 -  Lei
Orgdnica e Estatuto do Minist6r io P0bl ico do Estado do Cear6,  c/c os ar t igos 32 e 33 do Regimento Interno da Escola
Super ior  do Minist6r io Pt ib l ico do Estado do Cear i ,  a l terado pela ResolugSo 06/2008 do Col6gio de Procuradores de
Just iga:

Publ icageo Of ic ra l  do  Tr ibuna l  de  Jus t iga  do  Es tado do  Cear6  -  Le i  Federa l  no  11  419/06 ,  an .  40



DLponlblllzagSo: Segunda-feira, 26 de ltlargo de 2012 Caderno l: Adminlsliativo Fortaleza, Ano ll - Edlgao 4rl4

CONSIDERANDO serem finalidades precipuas da Escola Superior do Minist6rio P0blico aperfeigoar e atualizar a capacitagao
t6cnico-profissional dos Membros e servidores do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6;

CONSIDERANDO o constante aperfeigoamento e aprimoramento dos conhecimentos de membros e servidores do Minist6rio
P0bl ico Estadual  do Ceard;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliagSo, interiorizagdo e universalizagdo dos cursos de pos-graduageo "/alo sensu",
extensao e aperfeigoamento, eventos, semin6rios e palestras da ESMP/CE.

RESOLVE edi tar  o seguinte Provimento:
Art .  1o.  Ficam cr iados os seguintes Nr ic leos Regionais da Escola Super ior  do Minist6r io Pib l ico do Estado do Ceard,  com as

respectivas sedes e Comarcas de atuaeao:

{UCLEOS
TEGIONAIS JEDE IoMARCAS DE ATUAQAO

,UAZE If(L '

)O NORTE
\ntonina do Norte, Araripe, Assare, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campor
iales, Caririagu, Crato, Farias Brito, lpaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte
I a t r r i f i  t U i l o a r o c  l l i c c a a  \ / a l h a  f , l n r r a  A l i a i a  D ^ * ^ i ' a 6  ^  c - F r - h a  d ^  ^ ^ . i . i

GUATU \copiara,  Aiuaba, Baix io,  Car i0s,  Catar ina,  Cedro,  lc6,  lguatu,  Juc6s,  Lavras di
ilangabeira, Or6s, Parambu, Quixel6, Saboeiro e V6rzea Alegre.

lo )UIXADA
\racoiaba, Aratuba, Baturit6, Canind6, Capistrano, ltapi0na, ltatira, Mombaga
/ulungu, Pacot i ,  Pedra Branca,  Piquet  Carneiro,  Quixad6, Quixeramobim
l ah . . l ^ r  Pnmna,  r  aa laaAna l -

l o RUSSAS
\lto Santo, Aracati, Beberibe, Cascavel, Fortim, lbicuitinga, lcapui, lracema
aguaretama, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Pereiro
) t  t i v a r A  P r  r c c a c  a  T r h '  ' l a i . ^  i n  N a d a

;o vIARACANAU
\carape, Aquiraz, Barreira, Chorozinho, Eus€bio, Guaiuba, Horizonte, ltaitinga
laracana0, Maranguape, Pacalus,  Pacatuba,  Palm5cia,  Pindoretama (

)AUCAIA laridade, Caucaia, ltapaj6, ltapipoca, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Se(
iongalo do Amarante,  S5o Luis do Curu,  Umir im, Uruburetama e Trair i .

JOBRAL
\cara[, Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, Cruz, Camocim, Carir6, Chaval
)orea0, Forquilha, Granja, Groairas, lrauguba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara
l n h r a l  t r i r r n n  t t l a c c a n a  t t a i r a r a  i l a r r i n h a o  c - h l - h a  n ^ A ^ ^ . ^ f ,  ^  1 1 . , , ^ ^ ^

I o
-IANGUA

)arnaubal ,  Croatdr ,  Frecheir inha,  Graga, Guaraciaba do Norte,  lb iapina,  lpu
ulucambo, Reriutaba, Sdo Benedito, Tiangu6, Ubajara, Varjota e Vigosa do Cear6

lo )RATEUS
\ rarend6, Boa Viagem, CrateUs, Hidroldndia,  Independ6ncia,  lpaporanga
pueiras,  Madalena,  Monsenhor Tabosa, Nova Russas,  Novo Or iente,  Poranga
\ r i t o r i a n A n a l i c  T a a h a r i l  T a r 1 6  a  Q a ^ r -  n , , i l A ' i ^

Art 2" Compete ao Nfcleo Regional da ESMP/CE:
I - realizar palestras, congressos, semindrios e simp6sios sobre temas indicados pelos membros da Instituigdo em seu respectivo Nricleo;
II - desenvolver grupos de eshrdos e pesquisas voltados ao aprimoramento cultural e funcional dos membros e servidores do Ministdrio Priblico

em seu respectivo Nricleo;
III - apoiar prcjetos e atividades de ensino e pesquisa que se relacionem com o aprimommento dos membros e servidores do Ministdrio Priblico

realizados pela Escola Supmor do Ministdrio Ptblico em seu respectivo Nrlcleo;
IV - promover, periodicmente, ciclos de estudos e pesquisas, abertos d frequ6ncia de membros e sewidores do Ministirio Prjblico e,

excepcionalmente, a outros profissionais da :irea juridica;

V - promover eventos alusivos ds datas significativas paa o Ministdrio Ftblico e para os cursos juidicos de seu respectivo Nricleo;
VI - promover cursos de monografias, trabalhos juridicos e outros, visando ao desenvolvimento culruml dos membros do Ministdrio publico e ao

estimulo d publicagdo de anigos, liwos ou audiovisuais em seu respectivo Nricleo.
Art. 3". Cada Nricleo Regional serd Coordenado por Promotor de Justiga, preferencialmente, com titulo de p6s-graduag6o e professor da ESMq

designado pelo Procurador-Geral de Justiga, medimte indicagdo do Diretor da Escola Superior do Ministdrio Priblico - ESMp, competindolhe, sem
prejuizo de sm fungdes:

I - encminhar relat6rios anuais acerca das afividades desenvolvidas na 6rea de atuagdo do respectivo Nfcleo;
II - propor d Diretoria da ESMP a tem6tica das atividades constantes do inciso I do artigo 2', ap6s consulta aos rnembros das Promotorias de Justiga

integrantes da 6rea de atuagdo do Nricleo;
III - realizar reunido trimestral com os Promotores de Justiga da :irea de atuageo do Nricleo especialmente para a definigdo da temdtica das

atividades a serem propostas A Diretoria da ESMP;

IV - articular junto i Instihtigdo de Ensino Supuior, onde houver, a disponibilizagEo de local, infraestrutura e apoio logistico adequados i
realizagdo dos eventos previstos no inciso I do artigo 2.

Art. 4' Os casos omissos serdo de compet€ncia do Procwador-Geral de Justiga.
Art. 5'. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicagio, revogando-se as disposigdes em contrdrio
PUBLIQUE.SE. REGISTRE-SE.
Gabinete do Procurador-Geral  de Just iga,  em Forta leza,  21 de margo de 2012.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiga do Estado do Cear5

Pubficag6o oficial do Tribunal de Justiga do Estado do cear6 - Lei Federal no 11 419106. art.40




