
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS

PROVIMENTO N" 07512012

Institui Comissao permanente de
Sistematizaqao da JurisprudCncia dos 6rgios
Colegiados do Minist6rio p(blico do Estado
do Ceara e dA outras providencias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIgA DO ESTADO DO
CEARA, no mfnus que lhe 6 conterido pelo at1.12z, S 20, da Constituigao Federal
c/c o art.10, inciso V, da Lei no 8.625, de 12 de levereiro de 1993 e disposigoes
contidas no art. 26, incisos V e X l, da Lei Complementar Estadual no 72, de i2 de
dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Ministerio priblico do Estaoo oo
Ceara,

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal em seu artigo
127, 5 29, assegurou ao Minist6rio piblico autonomia funcional e adminisrrarNa.
permitindo-lhe praticar atos pr6prios de gestao;

CONSIDERANDO que na desincumboncia das atribuiqoes
administrativas, estao os 6rgaos de Administraqao Superior do Minist6rio pribtico

adstritos aos principios que regem a AdministraQao publica, elencados no caput
do art. 37 da Constituigao Federal, dentre eles o da eficiencia, com o escopo de
produzir o bom resultado na defesa da ordem juridica, do regime democratico e
dos interesses sociais e individuais indisooniveis:

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de organizar o acervo
das decisoes plenarias (Resoluqoes) tomadas petos Orgaos Colegiados, e
monocraticas dos seus membros, no ambito do Minist6rio priblico do Estaoo oo
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ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

Ceare, e a natureza permanente deste trabalho, tendo em vista a necessidade de

atualizagao mensal e constante de seus julgados, visando proporcionar maior

eficioncia, presteza, seguranqa juridica e celeridade;

CONSIDEMNDO que, a despeito da ediQao da Lei

Complementar no 72l2OOa (Estatuto do Minist6rio Piblico do Estado do Ceara),

inimeras decis6es exaradas pelos Orgaos Colegiados do Minist6rio Ptblico loram

tomadas ainda com esteio em dispositlvos normativos anteriores, mormente a Lei

no 8.625i93, que disp6e sobre normas gerais para a organizaqao do Minist6rio

P[blico dos Estados:

CONSIDERANDO a previsao da concessao de gratificaqoes

estabelecida no artigo 34, ll da Lei Estadual no 14.043, de 21 de dezembro de

2007, que dispoe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos

Servidores do Minist6rio P0blico do Estado do Ceara:

CONSIDERANDO o teor da Resoluqao CPJ no 01/2008 do

Col6gio de Procuradores de Justiga do Estado do Ceare, que estabelece crit6rios d

concessao de gratiticaQao de execuQao de trabalho relevante, t6cnlco ou cientifico,

em especial as alineas 'c" dos arts. 3o e 50;

CONSIDEFANDO a imperiosidade de se criar uma Comissao

de Jurisprudancia, de carater permanente, cujo desiderato 6 organizar o acervo

das decisoes pienerias (Resoluqoes) exaradas pelos Orgdos Colegiados, e

monocratcas de seus membros, e mant6jo atualizado e revisado;

CONSIDERANDO, enfim, o disposto no procedimento

administrativo no 9833/2008-6:
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RESOLVE:

Art. 10. Fica instituida a Comissao permanente de
Sistematizagao da JurisprudAncia dos 6rgeos Cotegiados. competindo_lhel

I. organizar o acervo
monocraticas, tendo como marco inicial
publicaQao da Lei no 8.625/93:

de decis6es plenerias (Resolug6es) e
as decisdes exaradas a partir da

II. criar base
(Resoluq6es) e monocreticas;

III. atualizar
(Resolugoes) e monocreticas;

de dados por temetca das decisdes plenerias

e revisar a base das decisdes plenerias
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IV. outras que forem compativeis com o objetivo da
Comissao.

Art. 20. A Comissao permanente de SistematizaQao de
Jurisprudoncia dos Orgaos Cotegiados do Minist6rio publico do Estado do Ceara
terA a seguinte composiQeo:

| - Procurador-Geral de JustiQa;

ll - 02 (dois) procuradores de JustiQa, sendo um integrante do
6rgao Especial do Col6gio de procuradores de JustiQa e o outro, membro do
Conselho Superior do t\4inist6rio pUblico;
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lll - Secret6rio(a) dos 6rg6os Cotegiaoos;

lV - 03 (tres) servidores totados na Secretaria dos 6rqdos

S1.. A presidencia da Comissao permanenre oe
sistematizagao da Jurisprudoncia dos 6rgaos coregiados do Ministerio puotico coEstado do Ceara cabera ao procurador_Geral de Justica.

Art. 30. Os membros da Comisseo permanenre de
sistematizagao da Jurisprudancia dos orgaos coregiados do Minist6rio pdbrico do
Estado do Ceare serao indicados por ato de livre nomeagao do procurador_ceral
de Justiga pelo periodo de 01 (um) ano, admitida sua prorrogageo.

Art. 40. O procurador_Geral de Justiga podera conceder
gratificagao de execugao de trabalho cjentifico aos servidores integranres da
referida Comissao, conforme artigo 50, ,,c,, da Resotug6o CpJ no 01/2006 e das
disposiQ6es contidas na Lei Estadual no.14.O4S/2OOZ.

Art. 50. Este provimento entrara em vigor na data de sua
publicaqao, revogando-se as demais disposiQOes em contrerio.

Colegiados.

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

Gabinete do procurador-Geral de Justiga, em Fortaleza, 20 de abril de 2012.

. ElianiAlves Nobre
vice-Procuradora-Geral de Justiga do Estado do Ceare


