
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATO NORMATIVO nº 164/2021

Altera o Provimento nº 012/2017, que regula o

plantão ministerial das Promotorias de Justiça

da Comarca de Fortaleza.

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  o  funcionamento  dos  plantões  judiciários  na  Comarca  de

Fortaleza conforme o disposto na Resolução nº 11/2019 do Órgão Especial do Tribunal de

Justiça do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO  a  essencial  atuação  do Ministério  Público  junto  a  função

jurisdicional do Estado;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 155/2016 do Conselho Nacional

do Ministério Público, que fixa diretrizes para a organização e funcionamento do regime de

plantão ministerial;

CONSIDERANDO  as  manifestações  contidas  nos  Procedimentos  de  Gestão

Administrativa nº 09.2021.00000080-1 e nº 09.2021.00003813-1;

CONSIDERANDO a  faculdade  da  Administração Pública rever  seus  próprios

atos;

RESOLVE:

Art. 1º  O artigo 2º do Provimento nº 12/2017 passa a viger com as seguintes

alterações e acrescido do parágrafo 6º, revogando-se as alíneas “a” e “b” do inciso II:

“Art. 2º [...]

I – nos dias em que houver expediente forense normal: das 18 horas às

08  horas  do  dia  seguinte,  devendo  a  atuação  judicial  observar  o
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horário e o local de funcionamento do plantão judiciário da Comarca

de Fortaleza.

[…]

b)  findo  o  plantão  judicial  permanecerá  o  Promotor  de  Justiça

plantonista até às 08h em regime de sobreaviso para atendimento de

eventual  demanda  extrajudicial,  devendo  manter  o  telefone  celular

disponível para contato;

II – nos dias em que não houver expediente forense normal: das 08

horas às 08 horas do dia seguinte, devendo a atuação judicial perante o

plantão criminal e o plantão cível observar os horários e os locais de

funcionamento do plantão judiciário da Comarca de Fortaleza.

[…]

§5º  Os  processos  judiciais  que  sejam  recebidos  no  Sistema  de

Automação do Ministério Público (SAJ-MP) após término do horário

do plantão judicial ficarão para análise do membro plantonista do dia

seguinte ou, se este for dia útil, do promotor de justiça natural.

§6º  Para  os  efeitos  deste  Provimento,  entende-se  como  atuação

judicial no plantão ministerial a atuação do membro plantonista em

processos oriundos do Poder Judiciário durante os horários do plantão

judiciário na comarca de Fortaleza.

Art. 2º  O artigo 3º do Provimento nº 12/2017 passa a viger com as seguintes

alterações, revogando-se o atual inciso II, suas alíneas e itens e renumerando-se o atual inciso

III para inciso II, ficando este acrescido da alínea “c”, e alterando-se a redação do atual §1º,

que passará a ser parágrafo único:
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“Art. 3º […]

I – nos plantões noturnos, realizados em dias com expediente forense:

[…]

II – nos plantões realizados em dias que não haja expediente forense: 

[…]

c) receber e analisar todas as comunicações de prisão em flagrante,

adotando  as  medidas  cabíveis  em  caso  de  constatação  de

irregularidade ou ilegalidade.

Parágrafo único. Nos plantões noturnos, excetuadas as comunicações

de prisão em flagrante citadas no inciso I, alínea b, as demais serão

encaminhadas  para  análise  pelo  promotor  de  justiça  que oficiar  na

respectiva audiência de custódia ou pelo membro plantonista do dia

seguinte, quando se tratar de véspera de dia sem expediente forense. 

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 12

de março de 2021.

(assinado digitalmente)

MANUEL PINHEIRO FREITAS

Procurador-Geral de Justiça

Publicado em 12/03/2021 no DOMPCE.
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