
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL  DA  11ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE MONTEIRO

O  Ministério  Público  Federal,  por  intermédio  da  Procuradora  da  República  signatária,  no  uso  de  suas  atribuições

institucionais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e ao final requerer o que segue.

O Corpo de  Bombeiros  Militar  do Estado da Paraíba  (Quartel  do Comando-Geral  -  Gabinete do Comandante Geral)

encaminhou o Ofício n. 890/2019 - GCG/QCG ao Ministério Público Federal em Monteiro/PB, informando que pretende

instalar um destacamento da Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM) no Município de Sumé/PB, razão

pela qual solicitou ao MPF que seja avaliada possibilidade de doação de equipamentos necessários ao funcionamento da

unidade.

Pois  bem.  Nos  termos  da  Resolução  n.  154/2012  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  que  define  a  política

institucional  do Poder Judiciário na utilização dos recursos  oriundos da  aplicação da pena de prestação pecuniária, é

possível a destinação de recursos para órgãos de segurança pública.

Da leitura do art. 2º da referida Resolução1, conclui-se que a finalidade indicada pelo Corpo de Bombeiros Militar da

Paraíba, órgão elencado como integrante da segurança pública no artigo 144, inciso V, da Constituição Federal, constitui-

se em atividade de caráter essencial à segurança pública, perfazendo assim a condição exigida pela política institucional do

Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária.

Diante do exposto,  com base nas razões  acima expendidas,  o MPF solicita que eventuais recursos existentes  ou que

venham a ser depositados em conta judicial decorrentes de prestação pecuniária aplicada na seara criminal neste douto

Juízo sejam destinadas ao Quartel  do Comando-Geral  do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba para aquisição dos

equipamentos necessários ao funcionamento da Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM) a ser instalada no

Município de Sumé/PB, nos termos do Ofício n. 890/2019 - GCG/QCG.

Em caso de deferimento da medida, o MPF requer a designação de audiência judicial para que fiquem estabelecidas as

obrigações que serão assumidas com os recursos oriundos da presente medida. Assim, requer que seja feita a intimação da 

do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e da respectiva Procuradoria Jurídica e do Município de

Sumé/PB, por intermédio do seu representante legal e jurídico.

Monteiro/PB, data da assinatura eletrônica.
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JANAINA ANDRADE DE SOUSA

Procuradora da República

/mca

1Art. 2º Os valores depositados, referidos noa rt. 1º, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade
pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que
estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora.
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