
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

RECOMENDACAO N. 011/2011/PGJ/GAB

A PROCURADORA GERAL DE JUSTIqA DO ESTADO DO

CEARri, com observencia no 129, inciso III, da Constituigdo Federal, e uso de

suas atri6uig6es legais, previstas nos axts. 10, inciso XII, 27, parbgrafo inico,

inciso IV, da tei Fideral n.' 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (LONMP) e at1'

26, inciso XXII, da Lei Complementar Estadual n" 7212008, publicada no DOE

n" 240, de 16 de dezembro de 2003 (LOEMPCE), formula aos membros do

Minist6rio Priblico do Estado do Ceani, com atuagao na rirea criminal, a presente

RDCOMDNDAqAO,

CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei '12'403/201 1, que altera

dispositivos do Decreto-Lei nq 3.689, de 3 de outubro de 1941 - C6digo de

Processo Penal, relativos d prisdo processual, franqa, liberdade provis6ria e

demais medidas cautelares at6 ent6o inexistentes;

CONSIDERANDO que o Ministdrio Priblico' al6m de titular da agao penal

priblica 6 respons6vel pela fiscalizagdo da lei, conforme disposto no artigo 129,
i. da Constituiqao F ederal e artigo 257 do C6digo de Processo Penal;

CONSIDERANDO que a Lei 12.30412011 tem natureza processual e, por isso,

aplicagSo imediata, alcangando inclusive aos processos os inqu6ritos que j6

est6o em andamento, nos termos do axtigo 2'do C6digo de Processo Penal;

CONSIDERANDO que a prisdo preventiva s6 podera ser decretada, de regra,

nos crimes dolosos apenados com reclusdo e que tenham pena m6xima abstrata

cominada superior J 04 (quatro) anos, coniorme dispde o artigo 313, I, do

C6digo de Processo Penal;

CONSIDERANDO que o efeito coercitivo do flagrante neo mais se prolonga
no tempo, conforme dispSe o artigo 310 do C6digo de Processo Penal;

CONSIDERANDO que o cumprimento das medidas cautelares necessita de
frscalizag6o, posto que, s6 assim se assegura a efetividade das mesmas; ,-,.

N



RECOMENDA:

1) ao Promotor de Justiga com atuageo na rlrea criminal que solicite,
mediante oficio, vistas dos autos dos processos que apresentam reus presos, seJa
por forga de prisdo preventiva, seja decorrente de pris6o em flagrante delito;

2) ]urrra vez de posse do processo, o Promotor de Justiga,
percebendo que o r6u se encontra preso por forga de flagrante delito ou prisSo
preventiva, por crime cuja pena miixima abstrata cominada seja igual ou
inferior a 04 (quatro) anos e neo sendo o caso das situag6es previstas nos
incisos II e II do artigo 313 do C6digo de Processo Penal, deve requerer, se for o
caso, a conversao do flagrante ou da preventiva em medida(s) cautelar(es)
prevista(s) no artigo 319 do C6digo de Processo Penal, ou solicitar o imediato
relaxamento da priseo;

3) uma vez de posse do processo, estando o r6u preso por forga de
flagrante delito, por crime cuja pena m6xima abstrata cominada seja superior a

04 (quatro) anos, o Promotor de Justiga deve requerer, se for o caso, a

conversdo do flagrante em prisSo preventiva, ou a sua substituigSo por outra(s)
medida(s) cautelar(es) prevista(s) no artigo 319 do C6digo de Processo Penal;

4) uma vez de posse do processo, estando o r6u preso por forga de
prisSo preventiva, por crime cuja pena m6xima abstrata cominada seja superior
a 04 (quatro) anos, o Promotor de Justiga deve analisar se 6 o caso de requerer
a conversao em outra(s) medida(s) cautelar(es) prevista(s) no axtigo 319 do
C6digo de Processo Penal, ou a marutengSo da preventiva;

5) ao receber o auto de prisao em flagrante, entendendo set o caso
de imposig6o de medida(s) cautelar(es) ou prisdo preventiva, o Promotor de
Justiga deve, de logo, apresentax o requerimento;

6) ao requestar pela imposig6o de medida(s) cautelar(es) urgente(s)
ou, vislumbraado que o contradit6rio possa trazer perigo de inefic6cia d medida,
o Promotor de Justiqa dever6 requerer ao juiz a imposigdo da(s) mesma(s)
inaldita alterq parts;

7) o CAOCRIM dever6 encaminhar ao Delegado-Geral, a todas as
delegacias de policia da capital e aos membros do Ministdrio Priblico, a
RECOMENDAqAO no 05/CIOCRIM/2011, cabendo aos Promotores de
Justiga, como Orgeos de execugdo, fiscalizar o seu cumprimento.

8) o Promotor de Justiga com atuaqeo nas comarcas do interior
dever6 encaminhar ao delegado de policia da comarca onde oficia, a -1,1'.SW'
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. RECOMEI\DAQAO no 05/CAOCRIM/2011, bem como fiscalizar o seu
cumprimento.

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

Dado e passado no Gabinete da Procuradora Geral de Justiga do

MARrA GLEUCA PNEEno VIANA MARTn{s
PRoCURADoRA DE JusrrcA

Decana do Col6gio de Procuradores de Justiga


