
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO
ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Ata da 3ª Reunião Ordinária - Ano 2021

Aos 03 (três) dias do mês de março de 2021, às 09:00 horas, através da plataforma
Microsoft  Teams,  a  Procuradora  de  Justiça  e  Presidente  da  Comissão  de  Assuntos
Jurídicos e Institucionais do OECPJ - CAJI, Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira, presentes,
ainda,  o Procurador  de Justiça Luiz  Eduardo dos Santos e a Procuradora de Justiça
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, membros titulares deste Colegiado, e o servidor
André Luiz Rêgo do Carmo, deu-se início à 3ª Reunião Ordinária do ano de 2021, da
Comissão  Permanente  de  Assuntos  Jurídicos  e  Institucionais  do  Órgão  Especial  do
Colégio de Procuradores de Justiça. De início, teve-se a leitura e aprovação da ata da 2ª
reunião de 2021, que vai assinada por todos os membros deste Colegiado. Na sequência,
foi realizada a  distribuição dos seguintes processos:  PGA n. 09.2021.00002643-5, que
trata  de  proposta  de  resolução  do  Órgão  Especial  acerca  da  denominação  das
Promotorias  de  Justiça  de acordo com a área de  atuação.  Relatoria  da  Dra.  Ângela
Teresa Gondim Carneiro Chaves (compensação); PGA n. 09.2021.00000916-9, que trata
de proposta de alteração da Lei Complementar n.º 72/2008 (Lei Orgânica do Ministério
Público  do  Ceará)  e  da  Lei  Estadual  n.º  14.043/2007  (Plano  de  Cargos,  Carreiras  e
Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Relatoria da Dra.
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves (compensação).  Após as devidas distribuições,
os componentes da Comissão  deliberaram sobre os seguintes processos: Relatoria da
Dra.  Sheila  Pitombeira  - PGA  n.  09.2020.00009769-3,  tendo  como  anexo  de  n.
09.2020.00005550-4.  Trata  acerca  de  possível  modificação  das  atribuições  da  51ª
Promotorias de Justiça: Dra. Sheila ressaltou o impedimento da Dra. Ângela para relatar o
processo. Dra. Ângela explanou a discussão realizada com os membros das Promotorias
de  Sucessões  a  fim  de  reequilibrar  a  quantidade  de  processos  entre  as  unidades
ministeriais.  Dra.  Sheila  sugeriu  que  a  divisão  equitativa  de  processos  deveria  ficar
consignado na Resolução do OECPJ e não num ato do PGJ. Dra. Ângela anuiu com a
impossibilidade  de  proferir  voto  em  razão  de  seu  impedimento.  Dr.  Luiz  Eduardo
acompanhou  voto  da  relatora.  Relatoria  da  Dra.  Ângela  Teresa  Gondim  Carneiro
Chaves  -  PGA  n.  09.2021.00000916-9.  Trata  de  proposta  de  alteração  da  Lei
Complementar  n.º  72/2008  (Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  do  Ceará)  e  da  Lei
Estadual n.º 14.043/2007 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do
Ministério  Público  do Estado do Ceará:  Dra.  Ângela  explanou que a  possibilidade de
instituição  do  auxílio  encontra  amparo  constitucional,  mas  ressaltou  que  a  LC  n.º
173/2020 impede o acolhimento do pedido de instituição a partir de junho, enquanto o
pedido de inclusão de assistência psicológica não já está embutida na lei. Manifestou pela
aprovação da proposta sem alterações. Dra. Sheila sugeriu que o impacto financeiro se
dê apenas a partir de 01.01.2022 a fim de evitar efeitos financeiros retroativos em razão
da pandemia, mas consignando que cabe ao OECPJ decidir a respeito. Votação unânime
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nos  termos  do  voto  da  Relatora;  PGA n.  09.2021.00002643-5.  Trata  de  proposta  de
resolução do Órgão Especial  acerca  da denominação das Promotorias  de Justiça  de
acordo  com a  área  de  atuação:  Dra.  Ângela  ressaltou  que  a  proposta  não  trata  de
alteração  de  atribuições  das  Promotorias  de  Justiça,  mas  de  uma  forma  de  dar
transparência, publicidade e identificação aos órgãos ministeriais, mediante o acréscimo
ao nome da Promotoria de Justiça da Vara correlata e de suas funções judiciais. Dra.
Sheila manifestou discordância quanto à utilização de quadro para identificar os nomes na
Resolução, devendo estar no texto da mesma. Votação unânime nos termos do voto da
Relatora.  Outros  temas:  sem  comunicações  pelos  membros  da  Comissão.  Próxima
reunião:  07/04. Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  a  presente
reunião.  E,  para constar,  foi  lavrada a presente Ata que,  lida e achada conforme, vai
devidamente assinada por todos os membros da Comissão.

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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