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Procedimento de Gestão Administrativa 

 

Interessado: Procurador-Geral de Justiça 

 

Assunto: Proposta de Resolução a ser deliberada pelo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça dispondo sobre encaminhamento de intimações judiciais 

entre os Órgãos de Execução do Ministério Público pelo sistema SAJMP 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

 

 

 

Trata-se de encaminhamento do Procurador-Geral de Justiça referente à 

solicitação da Corregedoria-Geral do Ministério Público no sentido encaminhar, à 

deliberação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, proposta de 

Resolução regulamentando a obrigatoriedade de encaminhamento de intimações 

judiciais pelo sistema SAJMP entre órgãos de execução do Ministério Público, nas 

ações civis públicas propostas pelo MPCE. 

A necessidade da regulamentação foi historiada pela Corregedoria-Geral 

ao noticiar evento onde um Promotor de Justiça propôs ação civil pública perante 

uma das varas da fazenda pública de Fortaleza e, por ocasião de sua intimação 

judicial para a realização de atos de sua competência, a intimação foi encaminhada 

à Promotora de Justiça titular, oficiante em referido juízo.  
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A Promotora de Justiça titular informou ao juiz que não era competente 

para manifestar-se como autora da ação e sugeriu que fosse indagado junto à 

Procuradoria Geral de Justiça (Secretaria Geral), o Promotor de Justiça oficiante no 

Órgão de Execução responsável por referida ação.  

Entre tantas idas e vindas sem que o juízo onde tramitava mencionada 

ACP fosse informado para onde deveria enviar a dita intimação, o processo foi 

extinto sem julgamento do mérito, ensejando a imediata adoção de providências 

com vistas à prevenção de ocorrência de outros eventos assemelhados, com grande 

prejuízo à atuação ministerial.  

Na verdade, desde 2016, a Resolução OECPJ Nº 30/2016 dispõe sobre a 

atuação dos Promotores de Justiça nas ações civis públicas considerando como 

“Promotor Natural” o autor da ação, bem como informando que o Promotor substituto 

assumirá as atribuições do autor e que as intimações afetas à mencionada ação 

deverão ser encaminhadas ao endereço da respectiva Promotoria de Justiça, que 

deveria ser indicado no corpo da petição inicial (arts. 1º e 2º). 

Ocorre que, a evolução do sistema SAJ do Tribunal de Justiça, com 

intimações judiciais por meio de aludido sistema inviabilizou a intimação do Promotor 

de Justiça na modalidade antiga, ensejando a modificação ora em exame. Além 

disso, evoluções tecnológicas no sistema SAJMP viabilizaram que a intimação 

destinada ao Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça Especializada (não 

judicial), mas encaminhada por meio de Promotoria de Justiça judicial, seja 

direcionada ao Órgão de Execução responsável pela propositura e 

acompanhamento da ação até julgamento final da primeira instância. 

A proposta de Resolução propondo alterações ao texto da Resolução Nº 

30/2016 é, pois, pertinente e oportuna, sobretudo porque apresenta um anexo 

detalhando as movimentações a serem realizadas no sistema SAJMP, destinadas ao 

encaminhamento das intimações a quem de direito. 

Assim, em relação ao conteúdo das proposições não há reparos a fazer. A 

presente proposta de Resolução objetiva alterar, ou seja, modificar as proposições 
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estabelecidas anteriormente, de modo a resguardar e obrigar a todos os Promotores 

de Justiça oficiantes em juízos a encaminhar as intimações judiciais aportadas em 

suas Promotorias, alusivas à tutela coletiva, aos autores das respectivas ações, por 

meio do SAJMP, indicando, inclusive o “passo-a-passo” da tramitação (Anexo 

Único).  

Todavia, quanto à ordem das disposições, entende-se haver necessidade 

de alteração na forma em que estão apresentadas. Primeiramente, não se observa 

necessidade de os acrescimentos após o artigo serem numerados como “art. 2º A e 

art. 2º B”. Ao que se entende o art. 2º A, proposto, poderia ser acrescido à 

Resolução Nº 30/2016 como art. 3º, posto que seu texto é relacionado à matéria, por 

óbvio, mas tem vida independente do art. 2º. Trata de informar que esse tratamento 

deverá ser adotado em todas as ações alusivas à tutela coletiva. Depois, o art. 2º B, 

igualmente inserido, poderia ser o § 5º do art. 1º, que trata, na alteração proposta 

dos procedimentos a serem adotados aos casos de remessa das intimações, como 

se observa no quadro comparativo a seguir. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO PROPOSTA 

Art. 1º A Resolução nº 030/2016 do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores de 
Justiça passa a viger acrescido com as 
seguintes alterações: 
“Art. 1º [...] 
§ 2º O membro do Ministério Público que, no 
curso de ação civil pública subscrita por 
órgão ministerial diverso, for intimado para 
qualquer ato processual deverá encaminhar 
o processo à promotoria de justiça que 
propôs a ação. 
§ 3º Não sendo possível identificar a 
promotoria de justiça autora da ação ou 
havendo dúvida quanto a sua atribuição, o 
promotor de justiça intimado encaminhará 
os autos à Secretaria-Geral da 
Procuradoria-Geral de Justiça, informando o 
fato. 
§ 4º O prazo para o encaminhamento de 

Art. 1º A Resolução nº 030/2016 
do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores de Justiça passa a viger 
acrescido com as seguintes alterações: 
“Art. 1º [...] 

§ 2º O membro do Ministério Público que, 
no curso de ação civil pública subscrita 
por órgão ministerial diverso, tendo 
recebido a intimação para qualquer ato 
processual, deverá encaminhar o 
processo à promotoria de justiça que 
propôs a ação.  

§ 3º Não sendo possível identificar a 
promotoria de justiça autora da ação ou 
havendo dúvida quanto a sua atribuição, o 
promotor de justiça intimado encaminhará 
os autos à Secretaria-Geral da 
Procuradoria-Geral de Justiça, informando 
o fato. 
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que tratam os §§ 2º e 3º é de 48h (quarenta 
e oito horas), a partir do recebimento dos 
autos. 
 
Art. 2º-A O disposto nesta resolução aplica-
se, no que couber, a todas as demandas de 
natureza coletiva de iniciativa do Ministério 
Público do Estado do Ceará. 
 
Art. 2º-B O encaminhamento dos autos de 
que tratam os §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º deve 
ser realizado na forma do tutorial disposto 
no Anexo Único desta resolução.” 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

§ 4º O prazo para o encaminhamento de 
que tratam os §§ 2º e 3º é de 48h (quarenta 
e oito horas), a partir do recebimento dos 
autos. 
§ 5º O encaminhamento dos autos de que 
tratam os §§ 2º, 3º e 4º deste artigo 1º deve 
ser realizado na forma do tutorial disposto 
no Anexo Único desta resolução. 
 
Art. 2º [...] 
 
Art. 3º- O disposto nesta resolução aplica-
se, no que couber, a todas as demandas de 
natureza coletiva de iniciativa do Ministério 
Público do Estado do Ceará. 

  
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  
 

 

Isto Posto, considerando-se as sugestões e ponderações da Relatora, 

esta Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais posiciona-se de modo 

favorável ao seu inteiro acolhimento, encaminhando em anexo, ao nobre Relator, Dr. 

Manuel Lima Soares Filho, o texto consolidado com as modificações ora sugeridas. 

 

 

Fortaleza (CE), 04 de agosto de 2021. 

 

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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