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Ata da 10ª Reunião Ordinária - Ano 2021 

 

 

Aos 06 (seis) dia do mês de outubro de 2021, às 08:30 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 os servidores André Luiz Rêgo do Carmo e César Wagner Albuquerque 
de Freitas, deu-se início à 10ª 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 9ª 
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. 09.2021.00014816-0. Trata de proposta de 
alteração legislativa que visa unificar os prazos do art. 31, I, 'd', e II, 'l', e do art. 49 
da Lei Complementar n.º 72/2008. Relatoria do Dr. Luiz Eduardo dos Santos 
(distribuição por equidade); PGA n. 09.2021.00014212-1. Trata de proposta de 
resolução para regulamentar as atribuições judiciais e extrajudiciais das Promotorias 
de Justiça de Iguatu. Relatoria da Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves 
(distribuição por equidade); Em seguida, os componentes da Comissão deliberaram 
sobre os seguintes processos: Relatoria da Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira - 
PGA n. 09.2021.00008047-3. Dra. Sheila consignou que o servidor César Wagner 
(Secretaria de Processos) explanou sobre o fluxo do processo referente ao 
oferecimento das contrarrazões criminais, segundo as disposições do art. 600, §4º, 
do CPP. Nas informações prestadas a Comissão (CAJI) tomou conhecimento de que 
o Tribunal de Justiça está mudando sua plataforma para o PJe, o que impede a 
realização de mudanças no sistema atual, com vistas a permitir o acesso dos 
promotores aos processos que tramitam na 2ª instância, bem como receberem 
intimação nos termos do dispositivo processual penal retro mencionado, bem como 
peticionarem diretamente. Ficou então estabelecido que os promotores de justiça 
deverão fazer a peça de contrarrazões e assinar, enquanto o NUCRIM realizará o 
peticionamento. Dra. Sheila Pitombeira também consignou a necessidade de 
estabelecer o prazo para remessa e devolução dos autos em “dias’, ao invés de 
“horas”, conforme anunciara inicialmente, na análise preliminar do processo. A 
proposta de Voto foi acompanhada pelo Dr. Luiz Eduardo dos Santos. Dra. Ângela 
Teresa Gondim Carneiro Chaves impedida em razão de relatoria do processo 
perante o OECPJ. Relatoria da Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves - 
PGA n. 09.2021.00009865-2. Dra. Ângela explicou que o recurso administrativo 
interposto pelo servidor, que busca alteração de avaliação de desempenho 
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funcional, revela pretensão alheia aos trabalhos da CAJI, tendo em vista não 
envolver assunto de natureza institucional, mas questão meramente individual e, 
portanto, fora do escopo da Comissão, oportunidade em que defendeu o não 
conhecimento da demanda e devolução da matéria ao OECPJ. Decisão unânime; 
Relatoria da Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves - PGA n. 
09.2021.00014212-1. Dra. Ângela consignou que a distribuição de tarefas foi 
realizada de forma consensual e preservou o interesse público, razão pela qual 
votou pelo acolhimento da proposta. Dra. Sheila sugeriu que a ementa da resolução 
deve reproduzir o disciplinamento das Promotorias de Iguatu, favorecendo a 
consulta de apenas um documento, a qual foi acolhida pela Relatora. Dra. Ângela 
indicou que irá refazer o voto e trazer na próxima reunião a fim de que os membros 
possam ratificar a alteração. Relatoria do Dr. Luiz Eduardo dos Santos - PGA n. 
09.2021.00014816-0. Dr. Luiz Eduardo consignou a impossibilidade de trazer a 
matéria para discussão nesta reunião. Outros temas: Próxima reunião: 03/11. 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 
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Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves 

Procuradora de Justiça e membro titular 
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