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ATO NORMATIVO nº 150/2021 

 

 

Altera o Provimento nº 012/2017 e o Provimento 

nº 053/2018, que regulam o plantão para 

membros do Ministério Público cearense. 

 

 

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 edição da Resolução nº 72/2020, que fixa as atribuições dos 

órgãos de execução que atuam em Comarcas do interior que possuem até cinco Promotorias de 

Justiça; 

CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público faz jus às licenças previstas 

no art. 195 da Lei Complementar nº 72/2008, permanecendo afastado do serviço no período de gozo 

respectivo; 

CONSIDERANDO que a supremacia do interesse público justifica a compensação dos 

plantões não realizados por motivo de gozo das licenças previstas no art. 195 da LC 72/2008 quando 

inferiores a 30 (trinta) dias, evitando descompasso na equitativa e equânime divisão do serviço 

ministerial; 

CONSIDERANDO a faculdade de a Administração Pública rever seus próprios atos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Provimento nº 012/2017 passa a viger acrescido do seguinte parágrafo: 

 

“ Art. 13 [...] 

§ 7º O membro do Ministério Público que deixar de comparecer ao plantão, 

em razão de afastamento por motivo de gozo de alguma das licenças 
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previstas no parágrafo anterior que sejam inferiores a 30 (trinta) dias, fica 

automaticamente designado para o plantão na data atribuída na escala 

àquele que o tenha substituído. 

 

Art. 2º O Provimento nº 053/2018 passa a viger com as seguintes alterações: 

“Art. 6º Para atuar no plantão ministerial a que se refere este 

Provimento, será designado pelo Procurador-Geral de Justiça, em 

portaria específica, um promotor de justiça titular ou respondente de 

promotoria de justiça na Unidade Regional, nos seguintes termos: 

I – Nas comarcas com apenas uma Promotoria de Justiça, será 

designado o Promotor de Justiça titular ou respondente que oficie perante 

a unidade judicial designada para o plantão judiciário do interior do 

Estado; 

II – Nas comarcas com mais de uma e até cinco Promotorias de Justiça, 

a designação observará o rodízio sequencial entre os Promotores de 

Justiça titulares ou respondentes em cada Comarca, observada a 

numeração crescente dos órgãos de execução; 

III – Nas comarcas com mais de cinco Promotorias de Justiça, será 

designado o Promotor de Justiça titular ou respondente que oficie perante 

a unidade judicial designada para o plantão judiciário do interior do 

Estado. 

Parágrafo único. Em qualquer das situações previstas no caput a 

Secretaria-Geral poderá providenciar os ajustes necessários para garantir a 

devida equidade na distribuição das demandas ministeriais.” 

 

[...] 

 

Art. 8º [...] 

§ 7º O membro do Ministério Público que deixar de comparecer ao plantão, 

em razão de afastamento por motivo de gozo de alguma das licenças 

previstas no parágrafo anterior que sejam inferiores a 30 (trinta) dias, fica 

automaticamente designado para o plantão na data atribuída na escala 
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àquele que o tenha substituído. 

 

Art. 3º Este ato normativo 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 15 de 

janeiro de 2021. 

 

 

 

Manuel Pinheiro Freitas 

Procurador-Geral de Justiça 
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