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Recorrido: Programa Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor (DECON)
Relatora: Procuradora de Justiça Sônia Maria Medeiros
Rep(s). Jurídico(s): Manoela Guarino (OAB/RJ nº 155.373);
João Cândido Martins Ferreira Leão (OAB/RJ nº 143.142)

45. SAJ nº 09.2021.00022271-1
Auto de Infração nº: 676/2020
Recorrente: FCP Comércio de Frutas LTDA
Recorrido: Unidade Descentralizada do Decon de Maracanaú
Relatora: Procuradora de Justiça Sônia Maria Medeiros
Bandeira
Rep(s). Jurídico(s): Francimar Oliveira Lima

46. SAJ nº 09.2018.00004133-9
Processo Administrativo nº: 23.008.001.18-0001213
Recorrente: Banco Itaucard S/A
Recorrido: Unidade Descentralizada do Decon de Juazeiro do
Norte
Relatora: Procuradora de Justiça Sônia Maria Medeiros
Bandeira
Rep(s). Jurídico(s): Juliano Ricardo Schmitt (OAB/PR nº
58.885; OAB/SC nº 20.875; OAB/RS nº 99.963A)

47. SAJ nº 09.2020.00014777-8
Recurso Administrativo nº 6973-23.001.001.19-0029439
Processo Administrativo nº: 23.001.001.19-0029439
Recorrente: OI Móvel S/A – Em Recuperação Judicial
Recorrido: Valdenir Braga Teixeira
Relatora: Procuradora de Justiça Sônia Maria Medeiros
Bandeira
Rep(s). Jurídico(s): Ana Carolina Martins dos Santos (OAB/CE
nº 20.303)

48. SAJ nº 09.2021.00021965-0
Processo Administrativo nº: 23.001.001.19-0004168
Recorrente: Expresso Guanabara LTDA
Recorrido: Programa Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor (DECON)
Relatora: Procuradora de Justiça Sônia Maria Medeiros
Rep(s). Jurídico(s): Antônio Cleto Gomes (OAB/CE nº 5.864)

ATOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 084/2021 - OECPJ

REGULAMENTA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ PARA O MANDATO DE 2022 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas
atribuições legais, vem, por meio da presente Resolução,

Resolução Nº 84
Fortaleza, 5 de novembro de 2021

estabelecer as normas regulamentadoras do processo de eleição
para o Conselho Superior do Ministério Público, fazendo-o com
amparo no art. 14, caput, da Lei nº 8.625 de 12 de fevereiro de
1993 e art. 35, § 1º da Lei Complementar nº 72, de 12 de
dezembro de 2008, (com as alterações subsequentes), referente
à sua composição para o Mandato de 01 (um), a ser exercido no
ano de 2022.
CAPÍTULO I
DA CAPACIDADE ELEITORAL
Art. 1º.  A eleição do Conselho Superior do Ministério Público
para o mandato de 01 (um) ano, será realizada no dia 03 de
dezembro de 2021, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça,
situada à Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130,
Cambeba, Fortaleza-CE, nesta Capital, iniciando-se às 8h e
encerrando-se às 17h, podendo cada eleitor votar em até 07
(sete) candidatos dentre os Procuradores de Justiça inscritos
para fins de composição do aludido Colegiado.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 2º. O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça elegerá a Comissão Eleitoral dentre os Procuradores e
Promotores de Justiça da mais elevada entrância, constituída
por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, sendo
presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo (art.
35, §4º, LEOMPCE).

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO
Art. 3º. Somente poderão concorrer como candidatos ao
Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de
Justiça que formalizarem a respectiva inscrição mediante
requerimento dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, junto ao
SAJMP, no período de 10 (dez) dias, a contar da publicação do
Edital (art. 35, §1º, LEOMPCE).
§ 1º – No caso da não existência de número suficiente de
candidatos à formação do Conselho Superior do Ministério
Público, incluindo-se os respectivos suplentes, serão
considerados como tais todos os membros do Colégio de
Procuradores de Justiça em efetivo exercício, que não
manifestarem recusa expressa no prazo de 30 (trinta) dias antes
da eleição, ressalvadas as hipóteses de inelegibilidade (art. 35,
§2º, LEOMPCE).
§ 2º - O Procurador-Geral de Justiça encaminhará de imediato
os requerimentos à Comissão Eleitoral constituída pelo Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 4º.  Caberá à Comissão Eleitoral, no 1º (primeiro) dia útil,
após o encerramento do prazo para as inscrições dos
candidatos, publicar, no Diário Oficial Eletrônico do MPCE e
divulgar por meio de comunicação social, os nomes dos
candidatos à eleição, em ordem alfabética (art. 12, §3º,
LEOMPCE).
Parágrafo único – Das decisões da Comissão Eleitoral caberá
recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que será
apreciado e decidido em 48 (quarenta e oito) horas, em Sessão
Especial convocada para este fim (art. 40, LEOMPCE).

Procurador-Geral de Justiça:
Manuel Pinheiro Freitas
Vice Procuradora-Geral de Justiça
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves

Corregedor-Geral:
Pedro Casimiro Campos de Oliveira
Secretário-Geral:
Hugo José Lucena de Mendonça

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Ouvidora-Geral:
Isabel Maria Salustiano Arruda
Porto
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CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE VOTAÇÃO
SEÇÃO I
DO VOTO E DA VOTAÇÃO
Art. 5º. A eleição far-se-á mediante voto secreto e plurinominal
de todos os integrantes da carreira, em atividade, não afastados
do exercício funcional por força de sanção disciplinar.

Parágrafo único – É facultado a cada candidato credenciar 01
(um) fiscal perante a Comissão Eleitoral, até o início da
votação, com poderes previstos na legislação eleitoral vigente.

Art. 6º.  A eleição realizar-se-á exclusivamente por meio
virtual, através do Sistema Votus, na forma do disposto no art
.7º desta Resolução, observado o seguinte procedimento:

I – o eleitor acessará o ambiente de votação através de um link
que será disponibilizado na intranet do Ministério Público,
imediatamente antes do início da eleição;
II - o acesso ao ambiente de votação será realizado com a
utilização do mesmo usuário e senha utilizados no e-mail
institucional;

III -  será disponibilizado, por meio eletrônico, até 10 (dez) dias
antes da data designada para o pleito, tutorial explicando o
detalhamento acerca de como acessar e usar o ambiente de
votação.

Art. 7º. Durante o processo de votação, serão visualizados, no
ambiente de votação virtual, o nome e a fotografia do
candidato.

Art. 8º.  O ambiente de votação virtual contabilizará os votos
dados a cada candidato, assegurados o sigilo e a inviolabilidade
e garantindo-se ampla fiscalização aos candidatos.

Art. 9 º.  Encerrado o horário da votação, o sistema não mais
permitirá a inserção do voto.

Art. 10. Ao término do processo eleitoral pela comissão, será
emitido um relatório que informa a quantidade de votos
recebidos por cada candidato.

Art. 11. O voto no ambiente eletrônico, deverá observar as
seguintes regras:

I – o eleitor poderá votar em até 7 (sete) candidatos;
II - o eleitor que optar por votar em branco, não poderá sufragar
o nome de qualquer candidato;
III - é permitida a emissão do voto através de dispositivo
móvel.

Parágrafo Único - O voto é plurinominal, podendo o eleitor
votar em até 07 (sete) candidatos.

SEÇÃO II

DA APURAÇÃO
Art. 12. Encerrada a votação, os votos serão contabilizados pelo
Sistema Votus, assegurando-se-lhes o devido sigilo, para
cálculo do total geral de votos dados a cada candidato.
Art. 13. O processo de apuração iniciar-se-á pela conferência do
resultado final da votação, cujo total de eleitores deve
corresponder ao número constante na lista de presença.
Art. 14. Encerrado o processo de apuração dos votos, a
Comissão Eleitoral proclamará eleitos os 07 (sete) Procuradores
de Justiça mais votados pela ordem decrescente, ficando os
demais na condição de suplentes.

Parágrafo Único - No caso de empate, observar-se-á a
precedência conferida pela antiguidade no cargo; persistindo a
igualdade, o mais antigo na carreira e, sucessivamente, o mais
idoso (art. 39, parágrafo único, LEOMPCE).

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Os incidentes ou questões suscitadas durante o
processo de votação e de apuração serão dirimidos por decisão
da maioria dos membros da Comissão Eleitoral, cabendo
recurso para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (art. 40,
LEOMPCE).

Art. 16. O mandato dos eleitos será de 01 (um) ano, sendo
permitida uma recondução (art. 34, LEOMPCE).

Art. 17. São considerados inelegíveis para compor o Conselho
Superior do Ministério Público os Procuradores de Justiça que
tenham exercido, no período de 120 (cento e vinte) dias
anteriores à eleição, os seguintes cargos: Procurador-Geral de
Justiça, Vice-Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do
Ministério Público, Vice-Corregedor-Geral do Ministério
Público, Ouvidor-Geral do Ministério Público e Vice-Ouvidor-
Geral do Ministério Público (art. 37 e seguintes, LEOMPCE).

Parágrafo único. É igualmente inelegível o Procurador de
Justiça que houver integrado o Conselho Superior do Ministério
Público como membro efetivo, no exercício anterior, salvo a
hipótese de recondução de que trata o art. 34 da LEOMPCE.

Art. 18. Esta resolução entra em vigor na data da sua
publicação.

Plenário de Sessões do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça, em Fortaleza, aos 14 de outubro de
2021.

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

Francisca Idelária Pinheiro Linhares
Procuradora de Justiça Decana
Presidente em exercício

Procurador-Geral de Justiça:
Manuel Pinheiro Freitas
Vice Procuradora-Geral de Justiça
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves

Corregedor-Geral:
Pedro Casimiro Campos de Oliveira
Secretário-Geral:
Hugo José Lucena de Mendonça
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Sheila Cavalcante Pitombeira
Procuradora de Justiça

Maria Neves Feitosa Campos
Procuradora de Justiça

Maria Magnólia Barbosa da Silva
Procuradora de Justiça

Marcos Tibério Castelo Aires
Procurador de Justiça

            Luiz Eduardo dos Santos
Procurador de Justiça
Maria José Marinho da Fonseca
Procuradora de Justiça
Corregedora-Geral, em exercício

Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva
Procuradora de Justiça

Carmelita Maria Bruno Sales
Procuradora de Justiça

Vera Maria Fernandes Ferraz
Procuradora de Justiça

Leo Charles Henri Bossard II
Procurador de Justiça

Loraine Jacob Molina
Procuradora de Justiça

Francisco Osiete Cavalcante Filho
Procurador de Justiça

Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves
Procuradora de Justiça

Sônia Maria Medeiros Bandeira
Procuradora de Justiça
Republicado por incorreção(*)

ATOS DA SECRETARIA GERAL

P R O C E D I M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  N º
0 9 . 2 0 2 1 . 0 0 0 3 1 2 4 3 - 2

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por
intermédio da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA
DE PARAIPABA, com fundamento nos artigos 127 e 129, VI e
IX da Constituição Federal de 1988; no artigo 26, I, da Lei
Federal nº 8.625/93; no artigo 7º, I, da Lei Complementar
Federal nº 75/93; no artigo 116, I, da Lei Complementar
Estadual nº 72/2008; e demais disposições legais e atendendo às

Portaria Nº 0060/2021/PmJPRB
Fortaleza, 12 de novembro de 2021

determinações constantes nas Resoluções nº 036/2016 – OECPJ
e nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça
ofício oriundo do Conselho Tutelar de Paraipaba, noticiando a
situação do adolescente (in omissis), o qual encontrava-se
desaparecido e com seus direitos violados por parte de seu
genitor;
CONSIDERANDO que em audiência virtual realizada no dia
25 de junho de 2021, na presença da Sra. Maria Keuciane
Firmiano de Sousa Amaro, genitora do adolescente (in omissis),
bem como na presença do Conselheiro Tutelar Romildo Júnior
Soares Pereira, fora solicitada como diligência a prova de
trabalho e de aluguel de imóvel do adolescente, haja vista a
informação de que este estaria trabalhando e residindo na
cidade de Fortaleza/CE, para fins de agendamento de audiência
virtual para tratar da possibilidade de antecipação da
maioridade civil de (in omissis);
CONSIDERANDO que constam nos autos declaração de
autônomo firmada pelo adolescente (in omissis), bem como
comprovante de endereço de sua atual residência;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 5º do
Código Civil de 2002 estabelece algumas possibilidades em que
menores de idade podem se tornar civilmente capazes: “Art. 5º
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a
pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: I –
pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro,
mediante instrumento público, independentemente de
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor,
se o menor tiver dezesseis anos completos; II – pelo casamento;
III – pelo exercício de emprego público efetivo; IV – pela
colação de grau em curso de ensino superior; V – pelo
estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de
relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com
dezesseis anos completos tenha economia própria”.
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e
do adolescente, incumbindo a este órgão promover a
orientação, apoio e acompanhamento temporários, nos termos
do art. 101, inciso II, do ECA;
CONSIDERANDO que com fulcro no artigo 201, inciso VIII,
do ECA, cabe a este agente ministerial a legitimidade para zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados
às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis;
RESOLVE, com fundamento no art. 8º da Resolução nº
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 27
e seguintes da Resolução nº 036/2016 – Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, baixar
a presente Portaria de instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, com vistas a acompanhar a situação do
adolescente (in omissis), visando a aferição da possibilidade de
antecipação de sua maioridade civil, mediante a garantia de
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