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Procuradora de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 057 /2019

Altera a Resolução nº 09/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça, que dispõe sobre o Regimento Interno da Junta
Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor - JURDECON.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA vem no exercício de suas atribuições
institucionais conferidas pelo art.12, inciso I, da Lei 8.625, de
12 de fevereiro de 1993, c/c o art. 31, inciso II, alíneas “c” e
“w”, item 3, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de
2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado
do Ceará,
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº
30/2000 estabelece a Junta Recursal do Programa Estadual de
Proteção do Consumidor – JURDECON – como órgão julgador
dos recursos interpostos contra as decisões administrativas;
CONSIDERANDO que a JURDECON será composta por, pelo
menos, três Procuradores de Justiça, designados pelo
Procurador-Geral de Justiça;
CONSIDERANDO que o funcionamento da JURDECON foi
regulado pela Resolução nº 09/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça, que institui o seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que, após a vigência da Lei Complementar
Estadual nº 100/2011, a competência para aprovar o Regimento
Interno da JURDECON passou a ser do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça, consoante o disposto no art.
31, inciso II, alínea w, item 3 da Lei Complementar Estadual nº
72/2008;
CONSIDERANDO o significativo crescimento da demanda de
trabalho da JURDECON  desde a sua criação, fato que impõe a
adaptação da Junta à nova realidade fática;
RESOLVE:

Art. 1º A Resolução nº 09/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º A Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor – JURDECON subdivide-se em duas
Turmas Recursais, que julgarão os recursos interpostos contra
as decisões administrativas proferidas pelo Programa Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON;
§ 1º A JURDECON é constituída por 06 (seis) membros
efetivos e 02 (dois) membros suplentes, designados pelo
Procurador-Geral de Justiça dentre os Procuradores de Justiça,
pelo período de 02 (dois) anos, admitida recondução por igual
período.
§ 2º A JURDECON será presidida pelo Procurador de Justiça
mais antigo no cargo, dentre os que compõem o colegiado.
§ 3º Cada Turma Recursal será composta por 03 (três)
Procuradores de Justiça e presidida pelo Procurador de Justiça
mais antigo no cargo, dentre os que compõem a Turma.
§ 4º As Turmas Recursais Reunidas serão compostas por todos
os membros titulares da JURDECON e presidida pelo
Presidente da Junta.
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§ 5º Os Procuradores de Justiça designados para compor a
JURDECON não serão dispensados das suas funções nas
Procuradorias de Justiça das quais são titulares.
§ 6º A JURDECON terá como endereço a sede da Procuradoria
Geral de Justiça e exercerá suas atribuições e competência em
todo o território do Estado do Ceará.

Art. 2º As reuniões ordinárias da 1ª e da 2ª Turmas Recursais da
JURDECON ocorrerão, respectivamente, nas primeiras e nas
terceiras quintas-feiras de cada mês e nas segundas e nas
quartas quintas-feiras de cada mês, às 09h, no Plenário dos
Órgãos Colegiados da Procuradoria Geral de Justiça.
Parágrafo único. As Turmas Recursais Reunidas da
JURDECON reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez ao mês, ou
conforme a demanda de recursos para julgamento.

Art. 3º Compete à JURDECON:
I - por intermédio de suas Turmas Recursais:
a) julgar os recursos voluntários, oriundos de decisões
administrativas exaradas pelo Secretário-Executivo ou pela
autoridade competente do Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor – DECON;
b) julgar os casos de reexame necessário nos quais considerar
insubsistente o auto de infração lavrado em procedimento
administrativo;
c) homologar acordos e compensações apresentadas
posteriormente às decisões administrativas exaradas pela
autoridade julgadora competente.
II – por suas Turmas Recursais Reunidas, julgar recurso contra
decisão não unânime, proferida por uma das Turmas Recursais
da JURDECON, que reforme decisão administrativa exarada
pelo Secretário-Executivo ou pela autoridade competente do
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
DECON.
[…]

Art. 3º-A O recurso voluntário será interposto perante o órgão
de origem, devidamente acompanhado das respectivas razões
recursais, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência
da decisão.
§ 1º Na hipótese de recurso voluntário, esse será recebido
apenas no efeito devolutivo, salvo se houver cominação de pena
de multa, quando também será recebido no efeito suspensivo.
§ 2º A interposição do recurso voluntário é ato privativo das
partes, pessoalmente ou por advogado regularmente
constituído.
§ 3º As decisões interlocutórias proferidas pelo Programa
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON não
admitem recurso.
§ 4º A competência para decidir sobre a admissibilidade ou não
do recurso cabe à Turma Recursal.
§ 5º O Presidente da JURDECON determinará a publicação da
relação de processos constantes da pauta das sessões de
julgamento de cada Turma Recursal.

Art. 3º-B Das decisões não unânimes proferidas por uma das
Turmas Recursais da JURDECON que reformem decisão
administrativa exarada pelo Secretário-Executivo ou pela
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autoridade competente do Programa Estadual de Proteção e
Defesa ao Consumidor – DECON, caberá agravo às Turmas
Recursais Reunidas, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
§ 1º O agravo de que trata este artigo será distribuído à relatoria
de um dos Procuradores de Justiça que não tenham participado
do julgamento do recurso originário.
§ 2º Aplicam-se ao agravo de que trata este artigo as regras
previstas para o recurso voluntário.
§ 3º O agravo será decidido pelo voto da maioria simples dos
membros da JURDECON.
§ 4º Em caso de empate, a decisão caberá ao presidente da
JURDECON.

Art. 4º As partes serão intimadas da data da sessão de
julgamento dos recursos por meio de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público, não podendo ocorrer o
julgamento em prazo inferior a 03 (três) dias úteis, contados a
partir da referida intimação.

Art. 4º-A Competirá ao órgão de origem remeter os recursos à
Secretaria da JURDECON.
§ 1º Os recursos serão registrados no protocolo da Secretaria no
dia do recebimento, em sistema informatizado, observada a
ordem de apresentação.
§ 2º Integrarão o registro os seguintes dados: número de
protocolo,  origem do processo, nomes das partes e de seus
advogados, data de recebimento do recurso e o nome do relator.
§ 3º Depois de protocolado o recurso, a Secretaria, sob a
supervisão do Presidente da JURDECON, providenciará a
distribuição a um dos Procuradores de Justiça integrantes das
Turmas Recursais, certificando-a e fazendo a conclusão dos
autos ao relator, independentemente de despacho.
§ 4º Após a distribuição dos recursos, a data da sessão de
julgamento será determinada na forma dos arts. 2º e 8º deste
Regimento Interno.

Art. 4º-B A distribuição dos recursos será realizada de forma
automática, aleatória e equitativa, em sistema informatizado,
entre os membros das Turmas Recursais.

Art. 5º […]
§ 1º Concluída a sustentação oral e proferido o voto do relator,
o presidente colherá os votos dos demais membros da Turma
Recursal.
§ 2º Concluída a votação, o Presidente da Turma Recursal
proclamará o resultado da decisão.
§ 3º A intimação da decisão ocorrerá na data da sua publicação
no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
[...]

Art. 6º Nos seus impedimentos e ausências, o presidente da
Turma Recursal será substituído pelo Procurador de Justiça
mais antigo no cargo, dentre os membros da respectiva Turma.
§ 1º Os integrantes das Turmas Recursais declarar-se-ão
impedidos ou suspeitos nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
§ 2º Em caso de suspeição ou impedimento do relator, os autos
serão redistribuídos, conforme critério de alternância, orientado

pela antiguidade dos membros da Turma Recursal ,
convocando-se suplente para o só julgamento do feito.
§ 3º Não haverá revisor nos recursos submetidos à
JURDECON.
§ 4º O membro da Turma Recursal que esteja em gozo de férias
individuais poderá exercer as suas atribuições, como se em
exercício estivesse, mediante prévia comunicação ao presidente
da JURDECON.

Art. 8º […]
Parágrafo único. Sempre que houver necessidade, o Presidente
da Turma Recursal poderá convocar sessão extraordinária,
devendo observar o prazo previsto no art. 4º do presente
Regimento Interno.

Art. 9º Na data designada, o presidente da Turma Recursal,
após verificar a existência de quórum, declarará aberta a sessão,
passando à leitura, discussão e aprovação da ata da sessão
anterior e, em seguida, submeterá os recursos constantes da
pauta à julgamento.
§ 1º O relator do recurso procederá à leitura do relatório,
seguindo-se a sustentação oral do recorrente, quando for o caso,
pelo prazo de 10 (dez) minutos.
§ 2º Concluída a sustentação oral, o relator proferirá seu voto e,
em seguida, o presidente da Turma Recursal colherá o voto dos
demais membros da Turma, na ordem decrescente de
antiguidade.
§ 3º Concluída a votação, o Presidente da Turma proclamará o
resultado da decisão.

Art. 9º-A Na data designada, as Turmas Recursais Reunidas da
JURDECON reunir-se-ão para apreciação dos agravos de que
trata o art. 3º-B.
§ 1º As sessões das Turmas Recursais Reunidas serão
presididas pelo Procurador de Justiça Presidente da
JURDECON ou, em sua ausência, pelo Procurador de Justiça
subsequente na antiguidade, dentre os membros da Junta.
§ 2º O procedimento adotado no julgamento dos recursos
perante as Turmas Recursais Reunidas será aquele previsto no
art. 9º deste Regimento.

Art. 10 Sempre que necessário, a Turma Recursal converterá o
julgamento em diligência, a qual deverá ser cumprida pelo
órgão de origem, no prazo que lhe for determinado.
[...]

Art. 11 […]
§ 1º Poderão os membros das Turmas Recursais modificar seus
votos até a proclamação da decisão.
[…]

Art. 12 – Os embargos de declaração poderão ser opostos por
petição escrita, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
ciência da decisão, dirigidos ao relator, que, independentemente
de qualquer formalidade, apresentá-los-á em mesa para o
julgamento na primeira sessão seguinte.
[…]
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Plenário de Sessões do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do
Ceará, em Fortaleza aos 08 de maio de 2019.

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

Plácido Barroso Rios
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça

Francisca Idelária Pinheiro Linhares
Procuradora de Justiça

José Maurício Carneiro
Procurador de Justiça

Sheila Cavalcante Pitombeira
Procuradora de Justiça

Maria Neves Feitosa Campos
Procuradora de Justiça

Maria Magnólia Barbosa da Silva
Procuradora de Justiça

Luiz Eduardo dos Santos
Procurador de Justiça

Maria José Marinho da Fonseca
Procuradora de Justiça
Vice Corregedora-Geral do MPCE

Vanja Fontenele Pontes
Procuradora de Justiça

Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva
Procuradora de Justiça

Ednéa Teixeira Magalhães
Procuradora de Justiça

Alcides Jorge Evangelista Ferreira
Procurador de Justiça

Maria Aurenir Ferreira de Carvalho
Procuradora de Justiça

Águeda Maria Nogueira de Brito
Procuradora de Justiça

Maria de Fátima Pereira Valente
Procuradora de Justiça

José Raimundo Pinheiro de Freitas

Procurador de Justiça

Nádia Costa Maia
Procuradora de Justiça

REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA EXECUTIVA
DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA
QUITÉRIA

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º O presente Regimento Interno, em conformidade com os
arts. 66 e 67, IX, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008
(Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do
Ceará), disciplina o funcionamento da Secretaria Executiva das
Promotorias de Justiça da Comarca de Santa Quitéria.

Art. 2º A Secretaria-Executiva das Promotorias de Justiça da
Comarca de Santa Quitéria é responsável pelos serviços
administrativos e tem como missão primordial prestar suporte e
auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros do
Ministério Público do Estado do Ceará que atuam nas
Promotorias de Justiça da Comarca de Santa Quitéria.

CAPÍTULO II

Da Organização Administrativa

Art. 3º A Secretaria-Executiva das Promotorias de Justiça da
Comarca de Santa Quitéria é composta por:
I – Secretário-Executivo;
II – Membros do Ministério Público, titulares, auxiliares ou em
situação de respondência;
III – Servidores;
IV – Estagiários.
Seção I

Dos Membros da Secretaria-Executiva

Art. 4.º São deveres dos integrantes da Secretaria-Executiva:

I – Comparecer com assiduidade e pontualidade às reuniões,
salvo motivo justificado;
II – Desempenhar com zelo e presteza os serviços de seu
encargo;

III – Observar fielmente o plano anual de atuação e os planos
de metas.

Regimento
Fortaleza, 8 de maio de 2019
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