
ESTADO DO CEARA
]UIINISTERIO PIJBLICO

-. PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

PROVTMENTO No lt l l2012

Regulamenia, no ambito do Minist6.io plblico do
Estado do Ceara, a utilizagao do Sistema de
hvostigageo de -Movimentagao Banc6ria _ SIMBA,
sob a responsabilidade t6cnica e operacional do
Grupo de Atuaceo Especial de Combate ao Crime
Organizado - GAECO

O PROCURADOR_GERAL DE JUST|GA DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuig6es legais lhe conferidas pelo art.127, S 20, da ConstituiQao Federat c/c o art.10,
inciso V, da Lei Federal no 9.625, de j2 de fevereiro de 1993 e disposig6es contdas no art.
26, Xll l da Lei Comptementar no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art.278 da Loi
Complementar Estadual no 72, de j2 de dezembro de 2OO8 _ Lei Organica e Estatuto do
Minist6rio Piblico do Estado do Ceara,

CONSTDERANDO a implantaQao, no ambito do t\rinist6rio p0btico do Estado
do Ceare, do Sistema de Investigagao de MovimentagAo Banc6ria _ S|MBA, a ser
operacionalizado peto cAECO:

CONSTDERANDO o targo
entre a solicitagao e o recebimento dos
tramitaQao dos processos judiciais;

espaQo de tempo costumeiramente consumtoo
dados relativos a movimentaQ6es linancetras na

CONSIDERANDO a edigao, pelo Banco Central do Brasil, da Carta Circutar
no 003454/2010, que estabelece o formato padronizado para que as instituiedes financeiras

relativas a movimentag6es tinanceiras para as autoridades oue a

ctrta tungo jurisd iciona I do Eshdo.In.umbindo-the a dere(a da ontemoo regme demoodrico e do\ interes\ socBise rndividuars hcrspnntr.eN r( t-.a,,. in 
-_ *
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..NSTDERANDO que a unirormizaQao empreendida pero Banco centrar doBrasil 6 resultado de longa negociaQao travada entre os varios interessados no ambito da

Estrategia Nacional de Combate e CorrupQao e d Lavagem de Dinheko, da quat o Minist6rio
Priblico faz Darte:

CONSIDERANDO que a uniformizagao empreendjda pelo Banco Central do
Brasil nao terS efeito prAtico se as ordens judiciais de requisigao e os pedidos diretos do
Minist6rio Piblico, quando tratarem de contas p[blicas sem clausula de sigito bancerio,
apresentarem formataQao diversa daquela atualmente unilormizada peh instituiQao
financeira nacional;

CONSTDERANDO que a ado€o de um padrao implicar6 na reduQao do
tempo de prestaQeo das intormaq6es e no surgimento de uma maior prorissionatizaQao da
anerise desses dados pelos 6rgaos do Minist6rio pibrico, agirizando as decisoes do poder
Judici6rio:

CONSIDERANDO, enfim, o disposto no procedimento administratjvo no
16889/2012-1;

RESOLVE editar o seguinte provimento:

instituig6es Jina , vrsanoo ao encaminhamento dos dados bancerios de lorma
padronizada.

Capituto | _ Finatidade

Art. 10 Este provimento tem por linaridade adotar, no ambito do r\4inist6rio
P[blico do Estado do Ceare, modelos de leiaute e outros procedjmentos a serem usados na
requisigeo de ordem judicial ou em pedidos feitos diretamente pelo l\rinist6rio p0blico as

ern{iru'|cio psmeenre *lenciara runc€o ju,irdicionardo r.'"0o. in-'oin,:o.rr,",r;lllllli
, oo reSrme demoadtioe dos inreEsses sociajs e indj\ iduan ind isDon,v€ is , .1  a , r  r : r r
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Capituto - Da Soticitagao do Afastamento do Sigilo Bancerio

Art. 20. Nos casos apurados pelo pr6prio Minist6rio priblico em que ,icar
constatada a necessidade de alastamento do sigilo bancerio do investigado, dever6 o 6rgao
de execugeo representar junto ao poder Judiciarjo, apresentando as justificativas
devidamente tundamentadas e informanoo os seguintes dadosl

| _ nome e CpF ou CNPJ da pessoa fisica ou juridica ob.ieto da Investrgagao;

- periodo a ser abrangido pelo afastamento do sigilo.

So 10. Havendo necessidade de cruzamento da movimentaQeo banceria com
as intormag6es tiscais, devere ser veriticada a compatibilidade dos perlodos a que ambos se
reJerem.

S 20. A representaQao dever6 conter a solicitagao especifica para a
disponibilizagao dos dados bancerios peras instituiQ6es financeiras, de acorc,o com as
instruq6es contidas no Capitulo llldeste provimento.

Art. 30 euando o caso apurado ficar restrito a contas de 6rgaos plblicos
federais' estaduais ou municipais, ou de pessoas ou entidades subvencionadas com
recursos p0blicos, o pedido podera ser feito diretamente pero r\rinist6rio p0brico as
instituiQ6es financeiras, obedecendo aos crjt6rios do artiqo 20.

Capitulo lll - Dos Crit6rios para a Requisicao dos
Dados Bancirios as Instituig6es Financeiraa

Art. 40. Os dados
requisitados judiciatmente j
quatro arquivos distintos:

oriundos do alastamento
es instituiQ6es tinanceiras,

do sigilo bancario devem
ou a estas diretamente,

ser

em

o MinistCrio Pdblio 6 e*srial a [unqiojurisdrionat do Esrado. Inombindorhe a dete\a Jd ordemqooi  rn 'eresses$crai \  e  indnidur i .  indFIDn\ers tCf .  a  .  t2? l
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| - CONTAS.TXT _ conterd informag6es especlficas das contas cujos sigilos
foram afastados;

ll - CADASTROS.TXT _ conter5 informae6es especificas das pessoas oue
Possuirem vinculo com as contas;

lll - EXTMTOS.TXT _ conterd informaq6es da movjmentagao das conras;

tV - ORIGEM_DEST|NO.TXT _ conter6 informae6es das contas que
transacionaram com as contas cujo sigilos foram atastados.

Art. 50. Os arquivos deverao ser requisiiados, judicial ou direramente, ds
instituig6es financeiras em formato texto (extensao ".txt,'), padrao ASCll, para utitizageo em
mrcrocompuiadores do tipo pC, com os dados deljmitados por tabulagao (separador de
campo), seguindo o leiaute especilico para caoa arquivo.

S 10. Os campos sem inlormaQao devem ser deixados em branco.

S 29. Os campos do tipo datia devem ser inrormados no formato oommaaaa.
onde dd = dia, mm = mos e aaaa = ano.

S 30. Os campos do tipo num6rjco devem conter casas decimais e nao devem
ser utilizados pontos nem virgulas para separaQao de milhares e decimais.

Art. 60. Os arquivos devem ser autenticados por programa que imptemente o
algoritmo de dominio piblico lrDs e o conte(do das autenticag6es devere ser armazenado
em um arquivo denominado "AUTENT|CAQoES.TXT'.

O Minis6rio hjblico € instituigio pernanenre, esncial ) fungao juri
juridica, do r€gime demod6tio e dos interes€s eciais

doEsrado. inombindorhe a delsa daordemjndividuais indhpor,veis (CF, arL. 127)



ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PI]BLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

S 10. O conte0do do arquivo .AUTENT|CAQOES.TXT,, devera oDeoecer ao
seguinte padrao:

I - a primeira linha contera dados da autenticageo do arquivo CONTAS.TXT;

ll - a segunda linha conter6 dados da autenticagao do arquivo
CADASTROS.TXT;

lll - a terceira linha conterd dados da autenticaqao do arquivo
EXTRATOS.TXT;

lV - a quarta linha contera dados da autentica9ao do arquivo
ORIGEM_DESTINO.TXT;

S 29. Para os eleitos de aplicaQao deste provimento, MD5 6 um algoritmo para
autenticaqeo eletronica de arquivos digitais, de dominio p(blico, agindo como uma funQao
matemetica que trabalha sobre o conteudo do arquivo e gera um resultado especiJico, cuja
garantia da integridade das informagdes encaminhadas no arquivo 6 dada pela infima
possibilidade de que dois arquivos possam gerar o mesmo resultado.

Art. 70. O envio de dados pelas instituig6es financeiras ao lvinist6rio prjblico

devera ser leito, exclusivamente, pelo programa transmissor bancario SIMBA, disponivel no
endereQo eletrdnico http:/fu,iww.mo.ce.oov.br/simba .

Capitulo lV - Da Recepgeo do6 Dados Bancarios Requisitados

Art. 80. Os arquivos com os dados bancerios requisitados judicialmente, ou
daretamente pelo Minist6rio P(blico, que forem encaminhados pelas instituig6es linanceiras
em consonancia com o leiaute delinido neste Provimento, devem ter sua autenticidade
eletrdnica conterida pelo requisitante, com a utilizaQao de programa que

O Ministrio Pibli@ 6 instirliqao permanente, essencial a fungao jurisdicional do Estado, inanbi
juridica. do.egine denod6ti@ e dos interesses sociais e individuais in

temente o
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algoritmo de domlnio p(blico l\rD-s, bem como serem validados por programa especilico,
com a finalidade de garantir que os dados estejam acessiveis, legiveis e encontram_se no
leiaute adequado.

Paragralo [nico. Em caso de inconsistCncia na autenticagao eletronlca ou no
leiaute dos arquivos, a instituigao financeira devera ser comunicada e instacra a tornecer
novos arquivos, os quais nao serao aceitos se estiverem incompletos ou inconsistentes.

Capituto V - Das Disposicdes Gerais

Art. 9o. Os 6rgaos de execugao do Minist6rio pfblico deverao solicitar ao
GAECO, atrav6s do pedido de cooperaQao t6cnica numerado no formato 028_tvlpE-999999-
99, que passar6 a figurar como 'Numero do Caso", o acompanhamento dos pedidos de
afastamenlo de sigilo banc6rio leitos ao poder Judici6rio, ou diretamente pelo pr6prio
lvlinist6rio Piblico, nos casos permitidos.

$ 10. O GAECO mantera em sua eskutura um grupo de apoio tecntco com a
misseo de realizar o processamento e a analise dos dados obtidos por meio de decisao
judicial ou oriundos diretamente de acessos As contas utilizadas para movimentagao de
recursos pijblicos, elaborando, ao final, um laudo para ciCncia e utilizaceo oelo
representante ministerial responsevel pelo caso.

S 20. Os atendimentos no GAECO serao feitos atrav6s do "Ntmero de Caso,,
informado a autoridade judicial no momenlo da expedigao da ordem de afastamento cto
sigilo banc6rio, no tormato 999-p(X-999999-99_arquivo.td., ou pelo pr6prio Minist6rio
P[blico, nos casos permitidos.

S 30. O "Ntmero do Caso,'tamb6m serd usado peta instituiQeo financetra para
obter a validaQao dos arquivos, atrav6s do programa VALIDADOR BANCARTO SIMBA. e
posterior encaminhamento dos dados ao 6rgao do Minist6rio ptblico EEteQual, meotante o

O Minist€rio Piblico 6 inslitui€o permanenre, essncial a funseo jrrisdicional do Estado,
juridi@, do regifro d€moq1rico e dos intereses sociais e individlais indisD,
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programa TRANSMTSSOR BANCABTO SIMBA, ambos previamente lornecidos a instatuicao
tinanceira no endereQo eletronico do GAECO.

S 40. Uma vez transmitidos os dados bancerios, o sistema gerare um
_comprovante de envio de dados", no formato pDF, assinado pelo computador servidor do
GAECO, cuja validade podera ser verificada por meio do slte do 6rgao.

Capitulo Vl - Das Disposieoes Finais

Art. 10. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicaAao,
revogando'se as disposiQdes em conlr6rio.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se_

Gabinete do Procurador-Geral de JustiQa, em Fo de julho de 2012.

Aftredo RICARDO Ca
Procurador Geral

MACHADO

do Ceara

o Minist€rio Fibli. € inslituilao P"rmnente, e$encid e fnnEaojudsdicionar do Estado, incumbindorhe a deresa da ordem
juridica, do regim denoctati@ e dos inreress sociais e individuah indispontveis (CF, ari. 127)


