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Ata da 9ª Reunião Ordinária - Ano 2021 

 

 

Ao 01º (primeiro) dia do mês de setembro 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 9ª 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 8ª 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. 
09.2021.00015284-1. Trata de proposta de resolução que tem por escopo alterar a 
Resolução n.º 72/2020 para o fim de regulamentar as atribuições judiciais e 
extrajudiciais das Promotorias de Justiça de Tianguá e de Crateús. Relatoria do Dr. 
Luiz Eduardo dos Santos (equidade). PGA n. 09.2021.00008047-7. Trata de 
proposta de ato normativo que visa a disciplinar o procedimento a ser adotado na 
elaboração e apresentação das contrarrazões recursais, na hipótese do art. 600, 
§4º, do Código de Processo Penal. Relatoria da Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira 
(redistribuição por impedimento). PGA n. 09.2021.00017365-8. Trata de proposta de 
Resolução encaminhada pelo Procurador Geral de Justiça, visando regulamentar as 
atribuições judiciais e extrajudiciais das Promotorias de Justiça da Comarca do 
Crato. Relatoria da Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves (redistribuição por 
compensação). Em seguida, os componentes da Comissão deliberaram sobre os 
seguintes processos: Relatoria da Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira - PGA n. 
09.2021.00011685-6.  Apresentação de voto-vencedor pela Dra. Sheila Cavalcante: 
Dra. Sheila manifestou que o art. 137 da LC 72/2008 se encontra de acordo com a 
Constituição Federal e votou pelo não acolhimento do voto da Relatora e pela 
manutenção do texto original do dispositivo legal. Voto acompanhado pelo Dr. Luiz 
Eduardo dos Santos. Relatoria do Dr. Luiz Eduardo dos Santos -  PGA n. 
09.2021.00015284-1. Voto encaminhado por e-mail para as demais integrantes da 
Comissão. Decisão unânime. Relatoria da Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro 
Chaves - PGA n. 09.2021.00017365-8. Dra. Ângela aduziu que, do ponto de vista 
institucional, a proposta realizada pelo PGJ atende a necessidade de alteração das 
atribuições das Promotorias de Justiça de Crato de acordo com a mudança realizada 
pelo Tribunal de Justiça. Decisão unânime. Outros temas: Dra. Sheila destacou a 
impossibilidade de apresentação na presente reunião de voto acerca do PGA n. 
09.2021.00008047-7. Dra. Ângela informou que ainda tem um processo sob sua 



 

 

 

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

 

  2 de 2 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
Rua da Assunção, nº 1.100 – José Bonifácio – CEP 60050-011 – Fortaleza, Ceará 

Telefone: (85) 3452.3730 

relatoria, mas que precisa de um pouco mais de tempo para analisar detidamente o 
feito. Pedido de inclusão extrapauta: PGA n. 09.2021.00011026-2: Dra. Sheila 
entende que a alteração do edital de concurso público somente é permitida em caso 
de alteração legislativa superveniente ou em relação a assuntos secundários ao 
certame, tal qual a forma de entrega de documento, respeitando-se a isonomia dos 
candidatos. Em seguida, sugeriu a alteração da redação de pontos do edital relativos 
à forma de envio de títulos e à comprovação entregue ao candidato. Sugestões 
acolhidas pelos integrantes da Comissão. Decisão unânime. Próxima reunião: 06/10. 
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 

(art. 31, §18, da LCE 72/20 

 

 

 

 

 

Luiz Eduardo dos Santos 

Procurador de Justiça e membro titular 
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Procuradora de Justiça e membro titular 

 

 


		2021-10-10T20:04:54-0300
	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA:11590815300


		2021-10-14T09:35:38-0300
	ANGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES:31410553353


		2021-10-19T12:30:51-0300
	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03725480320




