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Ementa:Ementa:Ementa:Ementa: disciplina a distribuição de 

inquéritos policiais nas comarcas 

onde houver Centrais de Inquéritos 

e dá outras providências. 

    

    

  

O Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça, 

Desembargador José FernandesJosé FernandesJosé FernandesJosé Fernandes de Lemos, no uso das 

atribuições conferidas pelo artigo 9°, III, do Regimento Interno 

da Corregedoria Geral da Justiça, associado ao artigo 35 do 

Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, e 

 

ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando o art. 25-A da Lei Complementar 

Estadual nº 12 de 27 de dezembro de 1994; 

 

ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando a criação de Centrais de Inquéritos no 

âmbito do Ministério do Estado de Pernambuco; 

 

ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando que por determinação constitucional, o 

Ministério Público é o responsável pela promoção da ação 

penal pública; 

 

ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando a necessidade de que os processo 

judiciais tenham um fluxo expedito e que não se detenham 

em meandros injustificáveis; e 

 



ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando, ainda, a necessidade de uniformização 

de procedimentos e os princípios da isonomia e da eficiência 

da Administração Pública; 

 

 

RESOLVERESOLVERESOLVERESOLVE    
 

 

Art. 1º. Nas comarcas onde houver Central de 

Inquéritos, os inquéritos policiais oriundos das Delegacias de 

Polícia, do Departamento de Polícia Federal e das repartições 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as 

representações criminais e as notícias de crime somente serão 

recebidos, pelo Setor de Distribuição, no foro competente, 

com o pronunciamento da Promotoria de Justiça com 

atribuições na respectiva comarca. 

 

Art. 2º. Somente serão admitidos para distribuição 

direta no juízo competente: 

I - a comunicação de prisão em flagrante; 

II – a representação pela prisão preventiva; 

III – o requerimento de Habeas Corpus; 

IV – o requerimento de fiança;  

V – o procedimento instaurado a requerimento da parte 

para instruir ação penal privada. 

 

Art. 3º. As decisões de concessão de relaxamento de 

prisão ou  liberdade provisória, com ou sem fiança, de 

decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, bem 

como de demais medidas cautelares que antecedam ao 

recebimento da denúncia, serão, no prazo de 24 horas, 

comunicadas à Central de Inquéritos do Ministério Público 

com competência na comarca. 

 

Art. 4º. A Corregedoria-Geral da Justiça, sempre que 

necessário, editará normas para a execução do presente 

Provimento. 

 



Art. 5º. O presente Provimento entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Recife, 10 de dezembro de 2008. 

 

 

 

Desembargador José FernandeJosé FernandeJosé FernandeJosé Fernandessss de Lemos 

Corregedor Geral da Justiça. 

  


