
MINISTfRIO POBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO No 113/2012

Disp6e sobre a realizagao de audiencias
piblicas no ambito do minist6rio Pibtico do
Estado do Ceara.

O PROCURADOR-GERAL DE JUST|CA DO ESTADO DO CEARA, no uso
das ahibuiQ6es legais lhe conferidas pelo aftj27, S p, da Constitui€o Federal c/c o art.1O,
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1999 e disposiQ6es contidas no art.
26, Xlll da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art. 278 da Lei
Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2OOg - Lei Organica e Estatuto do
Minist6rio Poblico do Estado do Ceara,

CONSTDERANDO decisao, por unanimidade, oriunda do Eg169io Conselho
Nacional do Ministerio PUblico - CNMP, exarada no dia 29 de fevereiro de 2012, nos autos
do processo no 0.00.000.002345/20l O-89, que resuttou na ediQao da Resotuqao no 8212012;

CONSIDERANDO o disposto no anigo 27, paragrafo inico, inciso lV, da Lei
no 8.625/93 (Lei Organica do Ministerio prblico), que esiabetece como atribuiQeo do
lvlinist6rio P(blico promover audiencias p blicas e omitir relat6rios, anual ou espectals;

CONSIDERANDO o disposto no art. 117, S Unico, alinea ,,d,, da Lei
Complementar no 72/2OOg (Lei Organica e Estatuto do Minist6rio piblico do Estado do
Ceare), que estabelece, entre outras atribuig6es, caber ao MP/CE a promoQao de
audi6ncias publicas como torma de eletivar a defesa da orderF\iuridica, do regime
democratico e dos interesses sociais e individuais indisDonlveis:

O Minislrrio Poblico a insntuieao perman€nto, dsencial i fu4ao iurisdicional do B
juridie, do regime demoq6tio e dos interesses sociajs e individuais i iveis (CF, art. 127)
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CONSIDERANDO que as audiencias p[blicas constituem importante

instrumento de sensibiliza€o e mobilizaQao dos mais diversos setores da sociedade em

torno de determinados assuntos, al6m de permitir que a pr6pria comunidade expresse seus

anseios e opini6es, propiciando subsidios ao 6rgeo ministerial para enlrentamento das
qusst6es debatidas que envolvam direitos e interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO, por {im, a importancia de que seja adotada e incentivada a

realizaQao de audiCncias piblicas no ambito do Minist6rio P[blico do Estado do Cear6;

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. lo. Compete aos 6rgaos do Ministerio Piblico, nos limites de suas
respectivas atribuiq6es, promover audiCncias p(blicas para auxiliar nos procedimentos sob
sua responsabilidade e na identfficaQao das vadadas demandas sociais, buscando a
participagao de pessoas e autoridades que tenham interesses ou responsabilidades em
relaqao e tem6tica a ser debatida.

Paragrafo onico. As audiCncias p blicas serao realizadas na forma de
reunioes organizadas, com tema previamente delinido, abertas a qualquer cidadao, para

discussao de situaQoes das quais decorra ou possa decorrer lesao a int€resses difusos,
coletivos e individuais homogeneos, e ter6o por finalidade coletar, junto a sociedade e ao
Poder P0blico, elementos que embasem a deciseo do 6rgao do Minist6rio P[blico quanto e
materia objeto da convocaQao.

Art ?. O 6rgao do Minist6rio P0blico poder6 receber auxilio de entidades
piblicas para custear a realizaQao das audioncias piblicas, mediante termo de cooperaqao
ou procedimento especifico, com a devida prestaQao ntas, em prazo neo superior a 30
(trinta) dias da data de realizagao da audiencia.

O Ministerio Pibl@ 6 insitui(io FrrurenLe. esncial s
ju.ldiq, do regirn€ demoq6ti@ e dos i

jurisdiconal do EsDdo, inonbrndorhe s dcre\a da ordem
sociais€ individuais indhponiveis (CF, ari. 127)
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Par6grafo onico. O 6rgao do Minist6rio P{blico tambem podere buscar apoio

de entidades privadas para auxiliarem na organizaQao e mobilizagao das audi6ncias
piblicas, desde que o auxilio neo envolva repasse de valores.

Art, 30, As audiencias priblicas serao precedidas da expediQao de edital de
convocaQao do qual constara, no minimo, a data, o horerio e o localde sua realizaQao, bem
como o objetivo e a lorma de cadastramento dos expositores, al6m da {orma de participaQao

dos presentes.

4 . 40. Ao edital de convocagao sera dada a publicidade possivel, sendo
Jacultada sua publicagao no Di6rio da Justiqa, e obrigat6ria sua publicaQao no sitio
eletronico do Minist6rio Piiblico do Estado do Ceara, bem como a alixagao na sede da
unidade ministerial, com antecedancia minima de 10 (dez) dias ,teis.

S 'lo, A Procuradoria ceral de Justiqa disponibilizara /,'hk no seu sitio
eletrOnico (irtomet e lntranet), denominado Audi6ncia priblica, onde sera publicado o edital
de convocagao e o exrato da ata da audiCncia piblica.

S ?, O edital de convocagao sera encaminhado por meio eletronico d
Secretaria Geral da Procuradoria Geral de JustiQa para publicaQao no Diario da JustiQa ou
sitio eletr6nico do l\rinist6rio Piblico com a antecedoncia minima de 02 (dois) dias teis do
prazo constante do caput do artigo 40 deste Provimento.

Art 50. Da audiancia piblica ser6 lavrada ata circunstanciada, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar do sua realizaQao

S 1". A ata e seu extrato serao encaminhados ao Procurador-G I de JustiQa,
no prazo de 05 (cinco) dias ap6s sua lavratura para fins de conhecimento.

O Minist€rio F6blico € instituigao pemanenre, osncial a fu.S.ao jfisdicional do Estado, i
.iuridic!, do regime demoo6ti6 e dos interos$ sociais e individuais in
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S 2'. A ata, por extrato, sere afixada na sede da unidade ministerial e sere
publicada no sitio eletrdnico do Minist6rio pibtico do Estado do Ceare, assegurando-se aos
inscritos e participantes a comunicagao por meio eletrOnico, no respectivo endereqo
cadastrado.

S 30. O extrato da ata ser6 encaminhado por meio eletr6nico d Secretaria
Geral da Procuradoria Geral de JustiQa para publicagao no sitio eletrdnico do Minist6rio
Piblico no prazo do S 1o deste artigo.

Art.60. Consistindo o obieto da audiencia p0blica em fato que possa ensejar
providCncias por parte de mais de um membro do Minist6rio pfblico. aouere oue reve a
iniciativa do ato participara sua realizaQao aos demais m6mbros, com antecedCncia minima
de 10 (dez) dias [teis, podendo a audi6ncta p0blica ser reatizada em conjunto.

Art 7o. Finalizados os trabalhos que motivaram a audiencia p(blica, o
representante do Minist6rio P blico dever6 produzir um relat6rjo, no qual podera constar a
sugestao de alguma das seguintes providoncias:

| - arquivamento das investigag6es;

ll - celebragao de termo de ajustamento de conduta;

lll - expedigao de recomendag6es;

lV - instaura9ao de inqu6rito civil ou poljcial;

V - ajuizamento de a€o civil p0btical

Vl - divulgageo das conclus6es de propostas de solue6es
alternativas, em prazo razoavel, diante da complexidade da mat6ria.

O MinislErio Pdblico € iNntui9ao I'erlranenre, ess€ncid a tungao jurisdicionat do Estado,
jurldie, do.€gime demdntico e dos interesses sociais e individuais irdisD

ProvidCncias



ESTADO DO CEART(
MINISTfRTO PTBLTCO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS

Art. 80. As deliberaQ6es, opini6es, sugestoes, criticas ou inlormaQ6es
emitidas na audiencia p6blica ou em decorrencia desta, terao carater consurtivo e nao_
vinculante, destinando-se a subsidiar a atuaQao do l\rinist6rio ptblico, zelar pelo principio da
eici6ncia e assegurar a participagao popular na condugao dos interesses p(blicos.

Art 9", Este provimenro

revogando-se as disposig6es em contrano.
entra em vigor na data de sua publicaeeo,

REGISTRE.SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA.SE.

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, em Fo 12de j

ALFREDO RICARDO DE H MACHADO
Procurador-Goral de 9a do Estado Ceare

O Minist€rio Fdblio 6 insnruieao per,nanente, essncial A runqao jo.i"di"ionur Oo B.tud;;;;;;;;;;;;;;;juridica, do r€Aine d€moo6ri@ e dos irrle.esss sociais e individuais indisponlveis (CF, art. I 27)


