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MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

 

Trata-se de Procedimento de Gestão Administrativa onde o Procurador-

Geral de Justiça encaminha ao Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

– OECPJ, na forma estabelecida na Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do 

Estado do Ceará – LOEMPCE, Lei Complementar Nº 72/2008, a apreciação de 

proposta com alterações às atribuições das Promotorias de Justiça da Comarca de 

Sobral, após o cumprimento das disposições do art. 65 e seguintes da LOEMPCE. 

O processo retro indicado (SAJMP:  09.2021.60014475-2), teve início 

após provocação do Promotor de Justiça, Dr. Paulo Henrique de Freitas Trece, 

Secretário-executivo das Promotorias de Justiça de Sobral, onde noticia, pelo 

memorando nº 0154/2021, a realização de reunião entre os Promotores de Justiça1 

de aludida comarca, Alexandre Pinto, Bismarck Rodrigues, Hugo Alves, Ivone 

Cristino, Juliana Cronemberg, Paulo Trece e o Assessor de Políticas Institucionais, 

Lucas Azevedo e o Coordenador do Núcleo Institucional e Inteligência, Nelson 

Gesteira, por meio da plataforma Teams, com o objetivo de  definir as atribuições da 

13ª e da 14ª Promotorias de Justiça de aludida comarca (fls.1/2, anexo fls. 3/19). 

Esclarece o Secretário-executivo que a deliberação e sugestão do grupo 

de Promotores da Justiça é no sentido de que a 13ª e 14ª Promotorias sejam 

 
1  
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designadas para atribuições criminais em razão do levantamento de dados realizado 

e dos números compilados junto às 1ª, 4ª e 6ª Promotorias, informando que a 

proposta encaminhada resultava de consenso entre todos eles, conforme 

demonstrava com cópias de atas das reuniões já realizadas para tratar da questão. 

Após referida manifestação, o Assessor de Políticas Institucionais, Dr. 

Lucas Azevedo, encaminhou uma minuta de Resolução ao Secretário-executivo das 

Promotorias de Sobral, solicitando que o mesmo consultasse a todos sobre o 

documento apresentado, no sentido de manifestarem concordância ou não aos 

termos do disciplinamento das atribuições das Promotorias de Sobral (fls. 28/30). 

As respostas constam das fls. 31/36, conforme certidão de fls. 38 e 

memorando de fls. 39/40, onde o Secretário-executivo registra estranheza pelo fato 

de as atribuições extrajudiciais de família (habilitação de casamento e defesa da 

família não ficarem vinculadas à 5ª e 8ª promotorias, que já cuidavam da temática. 

Todavia, não apresenta manifestação contrária expressa ao que foi apontado. No 

mais, esclarece, houve plena aquiescência ao texto apresentado. 

Às fls. 40/41 o Assessor de Políticas Institucionais, Dr. Lucas Azevedo 

determina a publicação da minuta no diário eletrônico do Ministério Público, fato 

concretizado no dia 30 de julho de 2021, constando da publicação do Ato Normativo 

Nº 201/2021 que regulamenta provisoriamente as atribuições das Promotorias de 

Sobral (fls. 43/49). 

Em seguida, o procurador-geral de justiça encaminha o caso à apreciação 

da Corregedoria-Geral do Ministério Público – CGMP/CE, com vistas ao atendimento 

das disposições dos art. 64 e 65 da LOMPCE (fls.51/52), cuja resposta repousa às 

fls. 53/56, onde o nobre Corregedor-Geral expressa sua anuência ao documento 

produzido democraticamente, ou seja, com a concordância de todos os colegas de 

Sobral.  

Após a manifestação da Corregedoria o Procurador-geral despacha o 

presente processo ao OECPJ, destacando que a relatoria do feito caberia à 

Procuradora de Justiça, Dra. Lucia Gurgel, pois a mesma teria sido relatora do 
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Processo nº 28.411/2019-5 que, tal como o atual, também cuidava das atribuições 

das Promotorias de Justiça de Sobral, mas observando que o dito processo 

28.411/2019-5 fosse devolvido à secretaria dos órgãos colegiados, após a juntada 

do despacho de fls. 57/59 no mencionado feito.  

A minuta do texto sobre as atribuições das Promotorias de Justiça da 

Comarca de Sobral consta das fls. 60/64, sendo o processo em exame distribuído à 

relatoria da Dra. Lucia Gurgel que, de imediato, determinou a juntada do Processo nº 

28.411/2019-5 aos presentes autos (fls. 65/67), conforme registro de fls.68/98 e, na 

sequência, sua remessa ao exame da questão por esta Comissão de Assuntos 

Jurídicos e Institucionais – CAJI (fls. 99/101). 

 

É o relatório. 

 

Observa-se que a proposta de alteração das atribuições das Promotorias 

de Justiça de Sobral foi antecedida de parcial consulta aos membros, posto que nas 

atas das duas reuniões realizadas não estavam presentes: Irapuan Dionízio, Wander 

Timbó, Carlos Augusto Vasconcelos, pois participavam de atividades judiciais 

(audiências) nas respectivas ocasiões, conforme devidamente registrado nas 

mencionadas atas.  

       Além disso, a consulta se ressente, igualmente, da comunicação por 

mensagem eletrônica, vez que ao ser enviada aos Promotores de Sobral ofereceu 

um prazo de apenas 24 hs para manifestação, já considerando que a ausência de 

manifestação expressa seria considerada uma anuência tácita. Ou seja, um prazo 

muito exíguo para a coleta das manifestações favoráveis ou desfavoráveis, 

acreditando-se que o prazo razoável seria de cinco dias, prazo estabelecido pelo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), para situações sem previsão específica 
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de prazo2, cujas disposições podem aplicadas supletiva e subsidiariamente aos 

processos administrativos3. 

Não consta, ainda, estudo técnico de análise dos dados em torno da 

demanda de feitos judiciais e extrajudiciais em aludidos órgãos de execução, 

realizado pela Corregedoria, pois a mera anuência do Corregedor-geral não supre 

as prescrições das disposições do § 3º A4 do art. 65 da LOMPECE. 

Por outro lado, observa-se que a presente proposta de Resolução 

remanesce, ainda, das alterações promovidas pelas Leis Estaduais nºs 16.397/2017 

e 16.681/2018, que alteraram a quantidade e as atribuições dos órgãos jurisdicionais 

da Comarca de Sobral e da Lei 17.460/2021, que alterou o disciplinamento das 

Promotorias de Justiça daquela comarca, no mesmo sentido. 

Nesse caso, a realidade de então, ou a realidade de 2019, quando a 

questão foi mais debatida entre os membros que oficiam em aludida comarca, a 

temática foi discutida em reunião realizada com a presença do presidente da CAJI à 

época, Dr. Mauricio Carneiro, bem como o Corregedor-Geral de então, Dr. José 

Wilson, com expressiva participação dos Promotores de Justiça, conforme registrado 

às fls. 76. 

Assim, o acréscimo de mais um ou dois juízos em Sobral, a 13ª Vara 

agora e a 14ª, muito em breve, vem consolidar a estrutura judiciária já analisada 

 
2 Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 3º Inexistindo 
preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
processual a cargo da parte. 
 
3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, 
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente 
 
4Art. 65 [...] § 3º Ato do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça fixará as atribuições 
das Promotorias de Justiça, observando a defesa da ordem jurídica e a tutela de todos os interesses 
difusos, coletivos e individuais indisponíveis que demandem a atuação do Ministério Público. 
(redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 186/2018) 
 
§ Art. 65[...] 3º-A. A proposta de alteração das atribuições de Promotoria de Justiça deverá ser 
precedida de inspeção e de estudo técnico que indiquem critérios objetivos e impessoais, da 
Corregedoria-Geral do Ministério Público e de manifestação dos interessados. (Inserido pela Lei 
Complementar Estadual nº 186/2018) 
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anteriormente pelo Poder Judiciário e, também, pelo Ministério Público, no âmbito de 

suas atribuições. Quer dizer, estudos e análises para o desenho institucional de 

distribuição de atribuições entre os Promotores de Justiça já ocorreram naquela 

ocasião.  

O incremento de mais uma Promotoria de Justiça em Sobral, neste 

momento, vem, então, promover um equilíbrio na divisão de encargos ministeriais já 

sistematizada. Não há, pois, questionamentos em torno da minuta apresentada, 

salvo questões de ordem formal, como o texto da ementa e revogação expressa dos 

atos normativos alusivos ao caso. 

Todavia, é oportuno registrar a discordância quanto ao fato de o 

Procurador-Geral determinar que a Assessoria de Assuntos Institucionais, após a 

reunião virtual com Promotores de Justiça de Sobral e a precária consulta por 

mensagem eletrônica, antes mesmo de ouvir a Corregedor-Geral do MPCE, autorize 

a publicação de um ATO NORMATIVO 201/2021, usurpando atribuições do OECPJ, 

como se observa no despacho de fls. 41/42 e publicação de fls. 49/50.  

Ao que se entende, o disciplinamento das atribuições entre os Órgãos de 

Execução decorre do disciplinamento a ser feito pelo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, matéria cuja deliberação lhe compete (Art. 64§ 2º c/c art. 

65 §§ 3º e 3ºA). Havendo uma necessidade de realização de um procedimento de 

gestão referente à designação de membro para a realização de atribuições 

ministeriais, junto aos órgãos jurisdicionais bem como na atuação extrajudicial, tal 

ato pode e deve ser feito pelas vias que não desatendam cotidianamente a lei maior 

do MPCE.  

Assim, ante tais ponderações, considerando que a proposta de resolução 

atende às demandas institucionais no conteúdo, mas ressentindo-se de dispositivo 

revogatório dos Atos Normativos 049/2019 e 021/2021 que motiva a inclusão de 

dispositivo específico nesse sentido ao texto original, esta Comissão de Assuntos 

Jurídicos e Institucionais posiciona-se de modo favorável ao acolhimento do voto da 

Relatora 
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Fortaleza (CE), 03 de novembro de 2021 

 

 

Sheila Cavalcante Pitombeira 

Procuradora de Justiça e Presidente da CAJI 

 

Luiz Eduardo dos Santos 

Procurador de Justiça e membro titular 

 

 

Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves 

Procuradora de Justiça e membro titular 
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RESOLUÇÃO Nº ______/2021 

 

 

Regulamenta as atribuições das 

Promotorias de Justiça de Sobral e dá 

outras providências 

 

 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 

JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas 

atribuições institucionais na forma do art. 12, inciso I da Lei nº 8.625, de 15, de 

fevereiro de 1993, c/c o art. 31, inciso II, “d” c/c art. 65, §3º, ambos da Lei 

Complementar Estadual nº 72, de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e 

Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, 

CONSIDERANDO que compete ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça definir as atribuições das promotorias de justiça de Sobral, 

nos termos do art. 31, inciso II, alínea de do art. 64, § 2º da Lei Complementar 

Estadual nº 72/2008; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atribuições judiciais 

e extrajudiciais das Promotorias de Justiça de Sobral, em face da recente 

transformação da 190ª Promotoria de Justiça de Fortaleza na 13ª Promotoria de 

Justiça de Sobral pela Lei Estadual nº 17.460, de 3 de maio de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior eficiência na atuação 

funcional dos membros do Ministério Público, sempre que possível, garantindo-se a 

máxima especialização;  
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CONSIDERANDO a necessidade de reordenar a divisão de atribuições 

das citadas promotorias de justiça, a fim de manter isonômica a distribuição da 

demanda de trabalho entre os membros do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que as áreas de atuação extrajudicial especializada 

foram especificadas na Resolução nº 72/2020 do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º As atribuições judiciais e extrajudiciais das Promotorias de Justiça 

de Sobral serão divididas nos seguintes termos: 

I – À 1ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante a 1ª Vara Criminal, exclusivamente nas 

ações dos crimes dolosos contra a vida; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) no controle externo da atividade policial militar; 

2) no controle externo da atividade policial civil da Delegacia 

Regional de Sobral; 

3) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020, 

exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da 

sua área de atuação judicial. 

 

II – À 2ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante a 1ª Vara Cível; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa da saúde pública; 

2) defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, 

por distribuição equitativa; 

3) registros públicos; 
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4) criminal, na forma do art. 19 da Resolução nº 72/2020. 

 

III – À 3ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante a 2ª Vara Cível; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa do meio ambiente, planejamento urbano e bens de 

interesse histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico; 

2) defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, 

por distribuição equitativa; 

3) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020. 

 

IV – À 4ª Promotoria de Justiça incumbe: 

 

a) atuar judicialmente perante a 2ª Vara Criminal, exclusivamente nos 

processos da execução penal;  

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) na fiscalização dos estabelecimentos penais; 

2) criminal, na forma do art. 17 desta Resolução, exclusivamente 

nas matérias relacionadas às infrações penais da sua área de 

atuação judicial; 

 

V – À 5ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante a 1ª Vara de Família e Sucessões; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa da cidadania; 

2) defesa da família, por distribuição equitativa; 

3) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020. 

 

VI – À 6ª Promotoria de Justiça incumbe: 
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a) atuar judicialmente perante a 3ª Vara Criminal, exclusivamente nos 

processos de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes 

de trânsito; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) criminal, na forma do art. 17 desta Resolução, exclusivamente 

nas matérias relacionadas às infrações penais da sua área de 

atuação judicial; 

2) nos casos afetos à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, na forma do art. 18 da Resolução nº 72/2020; 

3) controle externo da atividade policial da Delegacia de Defesa 

da Mulher; 

 

VII – À 7ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante a 3ª Vara Cível; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa do idoso e da pessoa com deficiência; 

2) defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, 

por distribuição equitativa; 

3) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020. 

 

VIII – À 8ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante a 2ª Vara de Família e Sucessões; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa das fundações e entidades de interesse social; 

2) defesa da família, por distribuição equitativa; 

3) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020. 

 

IX – À 9ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante o Juizado Especial Cível e Criminal; 
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c) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa dos direitos do consumidor; 

2) controle externo da atividade policial do Núcleo de Perícia 

Forense de Sobral; 

3) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020. 

4) criminal, na forma do art. 17 desta Resolução, exclusivamente 

nas matérias relacionadas às infrações penais da sua área de 

atuação judicial. 

 

X – À 10ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante: 

1) a Vara da Infância e Juventude; 

2) as Varas Criminais de Sobral, neste caso exclusivamente nos 

processos referentes aos crimes sexuais praticados contra 

crianças e adolescentes; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) defesa da infância e juventude; 

2) defesa da educação;  

3) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020; 

4) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020, 

exclusivamente nas matérias relacionadas aos crimes sexuais 

contra criança e adolescentes. 

 

XI – À 13ª Promotoria de Justiça incumbe: 

a) atuar judicialmente perante todas as Varas Criminais de Sobral, 

exclusivamente nos processos de crimes comuns, exceto se atribuídos de 

forma privativa a outra Promotoria de Justiça na forma deste ato; 

b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas: 

1) controle externo da atividade policial da Delegacia Municipal 
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de Sobral; 

2) criminal, na forma do art. 17 desta Resolução, exclusivamente 

nas matérias relacionadas às infrações penais da sua área de 

atuação judicial. 

 

Art. 2º As atribuições extrajudiciais mencionadas nesta Resolução 

referem-se àquelas disciplinadas no capítulo II (arts. 3º a 19) da Resolução nº 

72/2020 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

Art. 3º A 11ª e a 12ª Promotorias de Justiça de Sobral atuarão como 

Promotorias de Justiça Auxiliares, conforme atribuições estabelecidas na Lei n.º 

14.435/2009, regulamentada pela Resolução nº 02/2011 do Colégio de Procuradores 

de Justiça. 

 

Art. 4º Ficam revogados os Atos Normativos 049/2019 e 201/2021 e 

demais disposições em contrário. 

Art. 5º Esta Resolução em vigor na data de sua publicação. 

 

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

Sala das Sessões do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça, aos ___de ______de 2021. 

 

 

 

                        (assinado digitalmente) 

Manuel Pinheiro Freitas 

Procurador-Geral de Justiça                                               
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