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PROVIMENTO nº 046/2017 

(Redação consolidada pelo Ato Normativo nº 018/2019) 

 

Disciplina a lotação e a indicação para 

provimento dos cargos criados pela Lei 

Estadual nº 16.300/2017. 

 

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 300 (trezentos) cargos, de provimento em 

comissão, de Assessor Jurídico I pela Lei Estadual nº 16.300/2017; 

CONSIDERANDO a competência conferida ao Procurador-Geral de Justiça para 

prover os cargos dos serviços auxiliares do Ministério Público cearense, consoante definido 

no art. 26, inciso VI da Lei Complementar Estadual nº 72/2008; 

CONSIDERANDO a previsão legal de priorização dos órgãos de execução do 

interior do Estado na lotação dos cargos de Assessor Jurídico I; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios objetivos na 

distribuição dos cargos criados, de forma a atender às peculiaridades das diferentes entrâncias; 

CONSIDERANDO que o preenchimento adequado das resenhas estatísticas é 

dever do membro do Ministério Público e que os dados nelas inseridos acerca da atuação 

judicial e extrajudicial são considerados oficiais e amplamente divulgados no Portal da 

Transparência e no Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO ainda que os relatórios estatísticos das unidades judiciárias, 

extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, podem ser utilizados 

de forma complementar para análise da demanda processual das promotorias de justiça, 

notadamente nas de entrância inicial e intermediária, ante a ausência de especialização desses 

órgãos de execução; 

 

http://intranet.mpce.mp.br/provimentosv2/2019/AtoNormativo018-2019-Altera.o.Provimento.46-2017.pdf
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RESOLVE: 

 

Art. 1º A lotação e a indicação para provimento dos cargos de Assessor Jurídico I, 

criados pela Lei Estadual nº 16.300/2017, ficam disciplinadas por este provimento. 

 

Art. 2º A lotação dos cargos de que trata este provimento será realizada conforme 

sequência e critérios dispostos neste artigo: 

I – nos órgãos de execução de entrância final da capital, serão lotados 100 (cem) 

cargos de Assessor Jurídico I, devendo ser preenchidos observando-se o percentual mínimo de 

50% (cinquenta por cento) dentre servidores efetivos, distribuídos conforme o Anexo I;  

II – nos órgãos de execução de entrância final do interior, serão lotados 40 

(quarenta) cargos de Assessor Jurídico I, devendo ser preenchidos observando-se o percentual 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) dentre servidores efetivos, distribuídos conforme o 

Anexo II; e 

III – nos órgãos de execução de entrância intermediária e inicial, serão lotados 

160 (cento e sessenta) cargos de Assessor Jurídico I, devendo ser preenchidos observando-se 

o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) dentre servidores efetivos, distribuídos 

conforme o Anexo III. 

§ 1º A lotação dos cargos previstos no inciso III levou em consideração a ordem 

sequencial de demanda dos órgãos de execução, obtida a partir dos relatórios estatísticos do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (Resenha do CNMP) e dos relatórios 

estatísticos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, referentes ao ano de 2016.   

§ 2º Para fins de identificar a demanda de cada promotoria de justiça de entrância 

inicial e intermediária, foram utilizados:  

a) a resenha do Conselho Nacional do Ministério Público, o somatório dos atos da 

tabela de “movimentos” de cada grupo (ano base 2016); 

b) os relatórios estatísticos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, 

o somatório dos atos de movimentação processual, dentre eles, despachos, sentenças, 

audiências etc. (ano base 2016). 

§ 3º A qualquer tempo, baseado no interesse público, a distribuição dos cargos 

poderá ser revista por ato do Procurador-Geral de Justiça. 
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Art. 3º A indicação para provimento do cargo de Assessor Jurídico I será privativa 

do titular da promotoria de justiça na qual será lotado o cargo, cabendo ao Procurador-Geral 

de Justiça a nomeação correspondente. 

§ 1º Nos casos da lotação de um cargo em mais de uma promotoria de justiça, a 

indicação deverá ser consensual entre os respectivos titulares. 

 § 2º Não havendo consenso, a indicação do servidor comissionado caberá ao 

promotor de justiça da promotoria de justiça com a maior demanda, conforme critério 

definido no art. 2º, § 2º, alínea “a” deste provimento. 

§ 3º Na hipótese mencionada no § 1º, havendo um promotor de justiça titular e 

outro em respondência, a indicação caberá ao titular. 

§ 4º Estando o órgão de execução vago ou com o seu titular afastado das funções 

por prazo indeterminado ou superior a seis meses, a indicação ficará a cargo do promotor de 

justiça em respondência, salvo nas hipóteses dos parágrafos anteriores. 

 

Art. 4º A análise das indicações para provimento dos cargos de Assessor Jurídico 

I deverá obedecer à seguinte sequência: 

I – órgãos de execução de entrância final da capital;  

II – órgãos de execução de entrância final do interior; 

III - órgãos de execução das entrâncias inicial e intermediária. 

§ 1º As indicações serão analisadas conforme a ordem prevista nos Anexos I, II e 

III deste provimento, de acordo com a ordem decrescente de demanda dos órgãos de 

execução. 

§ 2º Para a aferição do volume da demanda dos órgãos de execução de entrância 

final, da capital e do interior, em razão da especificidade e da existência de promotorias de 

justiça sem correspondência com unidade judiciária, a ordem de escolha foi obtida apenas a 

partir dos dados estatísticos indicados no art. 2º, § 2º, alínea “a” deste provimento. 

§ 3º Nos casos em que o cargo será lotado em mais de uma promotoria de justiça, 

a ordem de escolha foi obtida a partir do somatório da demanda dos referidos órgãos. 

§ 4º Para a aferição do volume da demanda dos órgãos de execução de entrância 

inicial e intermediária, foram utilizados os dados estatísticos indicados no artigo 2º, § 2º, 
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alíneas “a” e “b” deste provimento. 

§ 5º Para a aferição do volume de demanda dos órgãos de execução da comarca de 

Fortaleza que não estavam instalados no ano de 2016, foram utilizados os dados estatísticos 

referentes aos meses de janeiro a agosto de 2017. 

§ 6º Os órgãos de investigação mencionados no Anexo I indicarão os servidores 

comissionados após os demais órgãos da capital, ficando ressalvada a possibilidade de 

indicação de um comissionado exclusivo para cada um desses órgãos.  

§ 7º Não será admitida a indicação de servidor lotado nas entrâncias inicial e intermediária para os 

cargos comissionados lotados na entrância final, nem de servidores lotados no interior para a comarca de 

Fortaleza.  

§ 7º Não será admitida a indicação de servidor para cargo comissionado na 

entrância final ou na Capital quando ele estiver lotado no interior em Promotoria com um 

único servidor efetivo. (Redação dada pelo Ato Normativo nº 018/2019) 

§ 8º No caso de indicação de servidor efetivo, será assegurada preferência a sua 

nomeação no mesmo órgão no qual já esteja lotado. 

§ 9º A indicação de servidor de outra promotoria de justiça deverá ser instruída 

com a anuência do promotor de justiça titular da lotação daquele ou, no caso de promotoria de 

justiça vaga, do respondente.  

§ 10 A ausência do consentimento prevista no parágrafo anterior poderá ser 

suprida pelo Procurador-Geral de Justiça, reconhecido o interesse público na mudança de 

lotação do servidor. 

§ 11 Poderá o membro indicar mais de um nome para ocupar o cargo 

comissionado, devendo indicar a ordem de preferência da indicação. 

§ 12 Existindo algum óbice à nomeação do indicado e não tendo o promotor de 

justiça indicado outro nome, será concedido o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para 

nova indicação. 

§ 13 Persistindo a inviabilidade da indicação, não será assegurada a preferência 

prevista neste artigo. 

§ 14 A indicação extemporânea somente será analisada após as nomeações dos 

servidores indicados dentro do prazo previsto no presente ato. 

 

Art. 5º O ofício com a indicação do candidato, servidor efetivo ou não, deverá ser 

http://intranet.mpce.mp.br/provimentosv2/2019/AtoNormativo018-2019-Altera.o.Provimento.46-2017.pdf
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entregue fisicamente na Secretaria de Recursos Humanos da Procuradoria-Geral de Justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação deste provimento, já contendo toda a 

documentação prevista no Anexo IV do presente ato. 

Parágrafo único. Não será recebido ofício com documentação incompleta, em 

desobediência ao Anexo IV do presente ato. 

 

Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 7º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 8 de 

setembro de 2017. 

 

PLÁCIDO BARROSO RIOS 

Procurador-Geral de Justiça 

 

Publicado no Diário Oficial do Ministério Púbico em 14 de setembro de 2017. 

 


