
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

RECOMENDACAO N."OO42O1UPGJ/GAB

A DRA. MARIA DO PERPfTUO SOCORRO FRANCA PINTO'
PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA' com
observAncia no 129, inciso trI, da Constituigao Federal, e uso de suas atribuigdes
legais, previstas nos arts. 10, inciso XII, 27, parbgrelfo linico, inciso IV, da Lei
Federal n.o 8.625, de 12 de fevereiro de 1993(LONMP) e xI. 26, inciso XXII,
da Lei Complementar Estadual n" 72/2008, publicada no DOE n" 240, de 16 de
dezembro de 2008(LOtrMPCE), formula aos membros do Minist6rio Priblico
do Estado do Cear6, com atuageo junto na rirea civel, a pres€nte
RECOMENDACAO.

CONSIDERANDO deliberagSo do egr6gio Conselho Superior do
Ministdrio Priblico, na sess6o ordindria do dia 17 de maio de 2011, acerca da
necessidade da estrita observincia ao teor da S0MULA n' 02/2008, publicada
no DJE n' 233, de 05/1212008',

CONSIIDERANDO o grande nrimero de decisdes do Conselho
Superior do Ministdrio Priblico, n6o acolhendo as promogdes de arquivamento
de hocedimentos Administrativos instaurados para apumr atos de improbidade
administrativa, ern face da n6o apreciagao do aspecto penal;

CONSIDERANDO ser imprescindivel nos procedimentos
administrativos instaurados ao viso de apurar atos de posslvel improbidade
administrativa, perscrutar os efeitos da improbidade em seu triplice aspecto:
criminal. civil e administrativo:

RECOMENDA:

Aos Promotores de Justiga do Estado do Cear6, em observdncia ao art. 11,
X, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministerio Ptiblico, a estritr
observincia do inteiro teor da SI-IMULA n'02/2008, originriria do Egr6gio
Conselho Superior do MinisGrio Pirblico do Ceard que assim proolama:



"Para o adequa.do exercleio do seu mrtnas constitacional,
deve o Prumotor de Justiga perscrutar os efeins da
improbidade administativa em seu tiplfue aspecto:
cfiminaL civil e administrativo. Observado igualntente, os
prazns presoicionais deconentes da interprctaqdo
sistemdtica dos afts. 37, s s", dd cF/88, 12 e 23 da Lei
Federul n' 8.429/92, pma a proposituru da agdo de
improbidade administativd, depmando-se com ds
hip.iteses do Decreto-Lei n' 201/67, propord as agdes
penais cubtveis e garuntifli o rcssarcimento ao Enfuio,
provocando a insergdo de valnrcs desviadns ou aplicados a
titulo de multa ao geslor nos rcspecliros setores da Dtvida
Ativa e ftscdnzando a interposigdo dos leitos execulivos
frscais sob a titttkvidade das Procuradorias em Geral"

Publique.se. Registre.se. Cumpra-se.

Dado e passado no Gabinete da Procuradora Geral de Justiga do
Estado do Cear6, nesta cidade de Fortaleza(CE), aos I 8 de maio de 201 1.

MARIA DO PERPETUO SOCONNO FRANCA PINTO
Procuradora-Geral de Justiea.


