
 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Rua Assunção, 1.100, bairro José Bonifácio. CEP: 60.050-011. Fortaleza-CE. Tel.: (85) 3452-3752 

 

 

PROVIMENTO nº 091/2018 

 

Disciplina, provisoriamente,  a 

atribuição de promotorias de justiça da 

comarca de Sobral. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, na forma do art. 127, § 2º da Constituição Federal c/c o art. 10, inciso V, da 

Lei Federal nº 8.625, de 12 de dezembro de 1993 e as disposições contidas no art. 26, inciso 

V da Lei Complementar Estadual nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto 

do Ministério Público do Estado do Ceará); 

CONSIDERANDO a criação de varas judiciais na comarca de Sobral, consoante 

definido na Lei Estadual nº 16.397/2017; 

CONSIDERANDO a iminente transformação de promotorias de justiça na 

comarca de Sobral, consoante previsto no Projeto de Lei nº 75/2018, já aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas ainda pendente de sanção do Governador do 

Estado do Ceará; 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei Complementar nº 12/2018, também já 

aprovado pelo Poder Legislativo, afirma ser atribuição do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça disciplinar a divisão de atribuições entre as promotorias de justiça; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a divisão eficiente de atribuições 

entre as promotorias de justiça de Sobral, regulando, provisoriamente, a atuação dos titulares 

das citadas promotorias de justiça, até que seja concluído o processo de reestruturação; 

RESOLVE: 

 

Art. 1° As promotorias de justiça de Sobral indicadas neste provimento atuarão, 

provisoriamente, de acordo com os termos deste provimento: 

I – à 5ª Promotoria de Justiça de Sobral compete atuar perante a 1ª Vara de 

Família e Sucessões da comarca, sem prejuízo de sua atuação extrajudicial definida na 

Resolução nº 22/2015 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça;  

II – à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Sobral, doravante 
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renomeada 10ª Promotoria de Justiça de Sobral, compete atuar perante a Vara Única da 

Infância e Juventude de Sobral, sem prejuízo de sua atuação extrajudicial definida na 

Resolução nº 10/2013 e na Resolução nº 22/2015; 

III – à 8ª Promotoria de Justiça de Sobral, quando instalada, compete atuar 

peranta a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral. 

Parágrafo único. Enquanto não instalada e provida a 8ª Promotoria de Justiça 

de Sobral, compete ao titular ou respondente da 5ª Promotoria de Justiça de Sobral, 

cumulativamente, atuar perante a 2ª Vara de Família e Sucessões de Sobral, fazendo jus à 

ajuda de custo de que trata o art. 185, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 72/2008.  

 

Art. 2º Os titulares das promotorias de justiça mencionadas no artigo anterior ficarão 

responsáveis pela manifestação em todos os atos e feitos, administrativos e judiciais, relativos à 

respectiva área de atualçao. 

 

Art. 3º Este provimento entrará em vigor da data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

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

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, 12 de novembro de 

2018.  

 

 

PLÁCIDO BARROSO RIOS 

Procurador-Geral de Justiça 

 

Publicado no Diário Oficial do Ministério Público em 13 de novembro de 2018. 

 


