
MINISTERIO PT]BLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA

SEcRETARTA Dos oncAos coLEGrADos

Fortaleza/CB,07 de margo de 2013.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Dr. A.|,FREDO RTCARDO DE HOLANDA cAvALcANTE MACHADO
Proc urador-Geral de Justiga
Presidtente da Comissiio do Concurso

Sn Presidente,

cumprimentando-o, encaminho a vossa Excel6nci a, para fins deconht:<:imento, relagdo dos processos recebidos nesta Secretaria dos 6rgf,os Colegiados at6o prer;trnte momento (07 de margo de 2013, ds l5h40min), que tratam d. r..urro contra asdecisiirls proferidas pelo Conselho Superior do Ministerio priUtico, em sua 4u Sess6o
Extrarrdinftia, realizada no dia 25 de fevereiro de 2013, com o obietivo de julgar osrecunios relativos ao concurso de ingresso d carreira no Ministerio pfbfico do Estaio doCeu'6.
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PROCESSO RECORRENTE(S)
t2013-5 Erick Alves Pessoa e outros - Habilitados na

prova objetiva do Concurso
'2013-4

Paloma Sakalem
'2013-2

Thiago Freitas Camelo
'2013-3

Mirele da Costa Serpa
2013-3 Davi Carlos Fagundes Filho

13-8 Mario Augusto Soeiro Machado Filho
t3-2 Anna Paula Pinto Cavalcante, Eunice Cldcia

Colares Rodrigues e Vl6dia Maria Oliveira
de Pontes.

13-2 Eduardo de Carvalho Veras
t

cumpre informar a vossa Excel6ncia que os Recorrentes, abaixo
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espe<:ificados, apresentaram pedidos acess6rios/liminares nos seguintes termos:
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RECORRENTE(S) PEDIDO ACE SSoRIOILIMINAR
13-5

0t3-2

r3-3

Erick Alves Pessoa e outros -
Habilitados na prova objetiva do
Concurso

ooAnte o exposto, requer-se a aplicagdo
da norma referida a este presente
recurso, gorantindo o sigilo da
identidade dos ora recorrentes,
evitundo os vicios acima apontados.',
( . . . )
*b) A aplicagdo do art. 272 da Lei
Complementar no 72/2008, atribuindo

Conselho Superior. mantendo a lista
inicial dos habilitados, conforme Editat
no 008/2012 (Publicado em 18 de
outubro de 2012);"

Thiago Freitas Camelo l*II por _ medida de equidade, a
SUSPENSAO de qualquer ftxagdo de
data para a realizagdo da prova escrita
discursiva, atd que este Egrdgio Cot1gio
de Procuradores se pronuncie
deJinitivomente acerca do recurso
interposto pelo candidato contra a
decisdo da (sic) Conselho Superio4
quando, s6 entdo, deverd serfaada data
para a aplicagdo da prova discursiva;',

Mirele da Costa Serpa "Deve-se ter em mira que a 2o etapa do
Concurso, prova subjetiva, deverd ser
marcada pqra data pr6xima, o que
enseja uma resposta cdlere e efetiva
deste Col6gio. Acaso o julgamento do
presente recurso ndo ocorra em tempo
hdbil, requer que seja determinada a
suspensdo do concurso o?1, pelo menos,
o adiamento da prova subjetiva, atd que
a higidez e a credibilidade do certame
sejam restauradas."
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013-3 Davi Carlos Fagundes Filho "Deve-se ter em mira que a 2" etapa do
Concurso, prova subjetiva, deverd ser
marcada para data pr6xima, o que
enseja uma resposta cdlere e efetiva
deste Coldgio. Acaso o julgamento do
presente recurso ndo ocorua em tempo
hdbil, requer que seja determinada a
suspensdo do concurso ott, pelo menos,
o adiamento da prova subjetiva, atd que
a higidez e a uedibilidade do certame
sejam restauradas."

13-2 Anna Paula Pinto Cavalcante,
Eunice Cldcia Colares
Rodrigues e Vl6dia Maria
Oliveira de Pontes.

"Acaso o julgamento do presente
recurso ndo ocorra em tempo hdbil,
requer que seja determinada a
suspensdo do concurso ott, pelo menos,
o adiamento da prova subjetiva, atd que
a higidez e a credibilidade do certame
sejam restauradas."

Como do conhecimento dessa Douta Comissdo de Concurso,
todor; os membros do Orgdo Especial do Coldgio de Procuradores de Justiga e todos os
membros do Coldgio de Procuradores encontram-se impedidos/suspeitos para julgar os
recu'sos interpostos contra as decisdes proferidas na 4u Sessdo Extraordinaria do Egrdgio
Corrse tho Superior do Ministdrio Priblico, razdo pela qual foi lavrado o Edital n 10412013-
CSIVI' abrindo prazo de inscrigdo para convocagdo de Promotores de Justiga de Entrdncia
Final.

Informo, ainda, que o Edital n' 104/2013-CSI.vIP, datado de
05/0'.\12013, foi disponibilizado no DJE - Ano III - Edigio n" 675, de 06/03/2013, sendo
cons:clerada como data de publicagdo o dia 07/03/2012 (Leino 1l .419/2006), dessa forma o
terntrr a quo para inscrigdo ter6 inicio na data de amanh6, ou seja, 0810312013 e tdrmino na
data de 1210312013.

Acrescento, ainda, a impossibilidade de encaminhamento dos
reculsos acima elencados para apreciagdo dos pedidos acess6rios/liminares em raziio de n6o
havert:m inscritos no Edital no 104/2013-CSMP, bem como pelo fato de que, ap6s as
inscriq:Oes e o decurso do prazo do Edital em comento, os processos de habilitagdo deverdo
segurr d Douta Corregedoria Geral do Minist6rio Priblico para as provid6ncias de estilo e, na
sequr)trcia, ap6s o retorno a esta Secretaria dos 6rgdos Colegiados deverdo o_s processos de
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inscligdo serem submetidos d apreciagdo do Egr6gio Conselho Superior do Minist6rio
Ptiblir:o para formagSo de listas triplices e escolha na forma prevista no utt. 177, S fnico, da
Lei ()omplementar n" 7212008.

Lembro a vossa Excel€ncia que a Lei orgdnica e Estatuto do
Mirrist6rio Priblico do Estado do Cear6 - Lei Complementar no 72/2008, prev€ em seu art.
49, ve'rbis: "Das decis6es do Conselho Superior caber6 recurso, no prazo de 5 (cinco) dias,
Plfa-'r Org6o Especial do Col6gio de Frocuradores, a contar da intimagao'pessoal ou
editalicia do interessado, salvo aquelas proferidas em processo administraiivo disciplinar,
em que serii observado o prazo do art. 273 destalei".

consoante pode ser observado da leitura do dispositivo legal
supr:tlranscrito, n6o atribuiu a Lei Complementar em refer€ncia, efeito suspensivo aos
recul'sos interpostos contra as decis6es do Conselho Superior do Minist6rio priblico,
exce.rtando apenas o caso previsto no art. 272 dareferida Lei Complementar e que se refere
a dec'isoes condenat6rias ou absolut6rias em processo administrativo.

Por fim, informo a vossa Excel€ncia que, t6o logo, esteja
contP<lsto o Org6o Especial do Coldgio de Procuradores de Justiia com os membros
convocados (Promotores de Justiga de Entrdncia Final), a Secretaria dos 6rg6os Colegiados
adottrrii as medidas necess6rias para o regular andamento dos recursos interpostos coiffa as
decis0es proferidas na 4u Sessdo Extraordin6ria do Conselho Superioi do Minist6rio
Priblico.


