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ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Ata da 8ª Reunião Ordinária - Ano 2021

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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, presente,
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 8ª 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 7ª
reunião de 2021, que vai assinada pelos membros da Comissão de Assuntos Jurídicos e
Institucionais do OECPJ - CAJI. Na sequência, foi realizada a distribuição dos seguintes
processos:  PGA  n.  09.2020.00012896-0.  Trata  de  proposta  de  regulamentação  de
encaminhamento pelo membro diretamente a outro órgão de execução, por intermédio do
SAJMP, de eventuais intimações judiciais para a prática de ato não compreendido em
suas atribuições. Relatoria da Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira (equidade). Em seguida,
os componentes da Comissão  deliberaram sobre os seguintes processos:  Relatoria da
Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira - PGA n. 09.2020.00012896-0. Trata de proposta de
regulamentação  de  encaminhamento  pelo  membro  diretamente  a  outro  órgão  de
execução, por intermédio do SAJMP, de eventuais intimações judiciais para a prática de
ato não compreendido em suas atribuições: Dra. Sheila explanou rapidamente o caso
concreto que ensejou a deliberação da Corregedoria do Ministério Público para que as
situações  vindouras  fossem regulamentadas,  ensejando  a  proposta  de  resolução  sob
discussão. Em seguida, propôs alteração da redação original da proposta para fins de
melhor disposição dos artigos. Dr. Luiz Eduardo questionou se as alterações propostas
influenciariam  o  anexo  único  relativo  ao  passo  a  passo  das  intimações  pelo  órgão
ministerial. Dra. Ângela asseverou que a proposta se volta apenas à melhor disposição
dos artigos, o que foi confirmado pela Relatora. Decisão unânime. Pedido de inclusão de
processo originalmente pautado para a 7ª Reunião da CAJI, mas retirado à época em
razão de falta justificada da Relatora:  PGA n. 09.2021.00011685-6. Trata de anteprojeto
de Lei Complementar, que altera a redação do caput do art. 137 da Lei Complementar
Estadual n.º 72/2008. Relatoria da Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves: Dra.
Ângela sugeriu a alteração do art.  137 da LC, a fim de que os encargos previstos no
dispositivo continuem a ser exigidos não como condição prévia para a inscrição, mas para
o julgamento da promoção definitiva, adequando-se à regra utilizada pela magistratura.
Dr. Luiz Eduardo abriu divergência para frisar que a alteração do dispositivo não seria
cabível, pois as exigências são requisitos de admissibilidade para que o membro possa
concorrer à promoção. Dra. Ângela realizou considerações no sentido que a alteração
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poderá ensejar maior rapidez para o processo de promoção. Dra. Sheila aduziu que o
dispositivo discutido está de acordo com a Constituição Federal e o ordenamento legal e
que a alteração do artigo em questão não revela uma forma de abreviar o processo de
promoção,  razão  pela  qual  não  vê  vantagem  na  alteração.  Dra.  Ângela  reiterou  o
argumento de que a alteração em questão não trará qualquer prejuízo, mas que respeita
o posicionamento dos membros da Comissão. Levada a proposta à votação, Dra. Sheila e
Dr. Luiz Eduardo votaram pelo desacolhimento da proposta. Voto final a cargo da Dra.
Sheila. Outros temas: Dra. Sheila ressaltou que o PGA relativo à proposta de alteração
do  certame  para  membro  está  no  aguardo  do  recebimento  de  informações  da
CEBRASPE. Dra. Ângela reiterou a necessidade de urgência do referido feito e sugeriu a
realização de reunião extraordinária, o que foi acatado pelos demais membros. Próxima
reunião:  01/09. 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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