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RESOLU9AO No 001/2011

Regulamenta eleigoes para indicagdo de nomes para a composiQeo do Conselho Nacional do Ministerio P0blico - CNMP e
do Conselho Nacional de Justica - CNJ.

A PRESIDENTE DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTT9A DO MTNTSTER|O PUBLICO DO ESTADO DO CEARA,
no uso de suas atr ibuigoes legais especialmente conferidas no art igo 10, l l  c/c o arl igo 12, Xl l l ,  ambos da Lei no 8.625, de 12 de
fevereiro de 1993, e art igo 26, l l ,  da Lei Complementar Esladual no 72, de'12 de dezembro de 2008 e,

CONSIDERANDO o disposto nos art igos 29 e 31, X, "a" da Lei Complementat n'72, de 12 de dezembro de 2008, publ icada
no Dierio Oficial do Estado n.o 240. de 1611212008i

CONSIDERANDO a necessidade de indicaqflo de membro do Ministerio Pribl ico Estadual para composig6o do Conselho
N a c i o n a l  d o M i n i s t d r i o P 0 b l i c o e C o n s e l h o N a c i o n a l  d e J u s t i g a , n a f o r m a d o i n c i s o l l l , d o a r t i g o l 3 0 - A e i n c i s o X l , d o a r t i g o  1 0 3 -
B da Consti tuigao da RepUblica;

CONSIDERANDO o disposto no processo n" 04669/2011-3, contendo requerimento do Colendo Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais dos Ministerios Ptibl icos dos Estados e da Unido-CNPG, alvitrando a indicageo de um membro deste
Ministdrio P0blico para f ins de escolha para compor o Conselho Nacional do Ministerio Prlbl ico ate o dia 15 de abri l  do corrente
ano;

CONSIDERANDO que de acordo com as disposigOes do art igo 31 , inciso X, da Lei Complementar n'  72, de 12 de dezembro
de 2008, publ icada no Di6rio Oficial do Estado n.o 240, de 1611212008, os processos de escolha dos membros do Ministerio
Publico para comporem o Conselho Nacional do Ministerio Pribl ico e o Conselho Nacional de Justiga dar-se-ao por meio de
eleigao da classe;

RESOLVE:

Art.  1o - As eleiqoes para a escolha e indicageo de nomes para a composiqao do Conselho Nacional do Minist€rio Publico -
CNMP e do Conselho Nacional de Justiga - CNJ sereo convocadas mediante Editais especif icos para estes f ins.

Par6grafo 0nico - A indicageo deverd recair sobre um 0nico nome para cada Conselho, real izada pelo Procurador-Geral de
Justiga, a part ir  de l ista tr lpl ice elaborada pelos integrantes da carreira.

Art.  2o - O direito a voto 6 facultado a todos integrantes da carreira em atividade, que votareo para formagSo de l ista tr ipl ice,
para o Conselho Nacional do Minist€rio Pribl ico e Conselho Nacional de Justica

Art.  3o. - Seo elegiveis os membros do Ministerio Pribl ico que tenham, cumulal ivamente:

| -  mais de tr inta e cinco (35) anos e menos de sessenta e seis (66) anos de idade, e dez (10) anos de carreira, para
concorrerem ao Conselho Nacional de Justiga, nos termos do art igo 103-B, caput, da Consti tuigao Federal e art igo 31, "b", da
Lei Complementar n" 72, de 12 de dezembro de 2008, publ icada no Diario Oficial do Estado n.o 240, de 1611212008,

l l  -  mais de tr inta e cinco (35) anos de idade e que tenham completado mais de dez (10) anos na respectiva Carreira, para
concorrerem ao Conselho Nacional do Ministerio Publico, na forma prevista no art igo 1o da Lei n.o 11 .372, de 2811112006 e
art igo 103-8, caput, da Consti tuiqeo Federal e art igo 31 , "b", da Lei Complementar n" 72, de 12 de dezembro de 2008, publ icada
no DiSrio Oficial do Estado n.o 240, de 1611212008.

Art.  4o - Somente podera concorrer d eleigSo para elaboragao da l ista tr ipl ice o membro do Ministerio P[bl ico que se
inscrever como candidato, mediante requerimento ao Procurador-Geral de Justiga, Presidente do Colegio de Procuradores de
Justiga do Minist6rio Ptlbl ico Estadual, devidamente apresentado no Setor de Protocolo da Procuradoria Geral de Justica, na rua
Assungio, n.o 1100, bairro Josd Bonif6cio.

Par6grafo dnico - O candidato somente poderd inscrever-se para concorrer d elaboragdo de uma das l istas.

Art.  5o -Acedula de votagao constare os nomes dos candidatos habil i tados, dispostos conforme sorteio.

S 1o - Ser6o expedidas duas cedulas de votaqeo, sendo que a primeira com os nomes dos candidatos para o Conselho
Nacional de Justiga e a segunda com os nomes para o Conselho Nacional do Minist6rio Prlbl ico.

S 2" - O voto e plurinominal e os 03(tr€s) candidatos mais votados comporeo a l ista.

S 3" - E admit ido o voto por via postal,  conforme previseo do art.  10, S 20, incisos I e l l ,  da Lei Complementar n.o 72t2008, de
1211212008, publ icada no Dierio Oficial do Estado n.o 240, de 1611212008.

S 4o - O voto por via postal deverd ser postado na Comarca de atuagdo do eleitor e recebida na unidade de Protocolo da
Procuradoria-Geral de Justiga, at6 o hordrio de encerramento da votagdo.

$ 50 - Os Promotores de Justiga com atuagSo no interior do Estado f icam autorizados a se deslocarem para Fortaleza para
participageo na votagao, sem onus para a Procuradoria-Geral de Justiga e sem prejulzo para suas fung6es.

S 6o - Cada cedula ser6 rubricada pelo Secretario da Comissf,o Eleitoral para esse f im designada.
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Art' 6o - Por ato do Procurador-Geral de Justiga, sere designada comissao Eleitoral, composta por 3 (tres) membros efetivose 3 (tres) suplentes, dentre Procuradores e Promotores de Justiga da mais elevada entrdncia, sendo presidida pelo procurador
de Justiga mais antigo no cargo.

Art '  70 - ser6o considerados nulos os votos, cujas cedulas possuam anotagao ou sinal que identi f iquem o eleitor.

Art So - Encerradas a votagao e a apuragao, ser6o imediatamente proclamados os membros do Ministerio publ ico queintegrarao as l istas tr ipl ices para o conselho Nicional do Ministerio pt lbl ico e conselho Nacional de Justiga.

Par6grafo 6nico - Havendo empate' sera considerado eleito o membro do Minist6rio pribl ico mais antigo no cargo. persist indo
a igualdade, o mais antigo na carreira e, sucessivamente, o mais idoso.

Art 9o - os incidentes ocorridos durante o processo de votagao sergo resolvidos pela comissao Eleitorar.

Dado e passado no Plen6rio de sessoes clos 6rg5os colegiados da Procuradoria Geral de Justiqa, em Fortaleza, aos 14 demargo de 2011 Eu, (FernandoAnt6nio Barbosa Ramos Fi lho) T6cnico Ministerial da.secrelaria co.619ao* colegiados, lavrei opresente Edital '  SUBSCREVo: (Maria do Socorro Brito Guimardes) Secret6ria dos 619Eos Colegiadosi

VISTO DOS MEMBROS DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTICA.

Maria do Perp6tuo Socorro Franga pinto
Procuradora-Geral de Justiga

Maria Gleuca Pinheiro Viana Mart ins
Procuradora de Justiga

Osemilda Maria Fernandes de Oliveira
Procuradora de Justiga

Marylene Barbosa Nobre
Procuradora de Justiga

Francisca ldel6ria Pinheiro Linhares
Procuradora de Justiga

Eliani Alves Nobre
Procuradora de Justiga

Rosemary de Almeida Brasi leiro
Procuradora de Justiga

Jose Mauricio Carneiro
Procurador de Justiga

Josd Valdo Si lva
Procurador de Justiga

Oscar d'Alva e Souza Fi lho
Procurador de Justiga

Carmem Lfdia Maciel Fernandes
Procuradora de Justiga

Francisco Gadelha da Si lveira
Procurador de Justiga

Vera Lucia de Carvalho Brandeo
Procuradora de Justiga

Z6lia Maria de Moraes Rocha
Procuradora de Justiga

Sheila Cavalcante pitombeira
Procuradora de Justiga

Joeo Batista Aguiar
Procurador de Justiga

Maria Neves Feitosa Campos
Procuradora de Justiga

Maria Magn6lia Barbosa da Si lva
Procuradora de Justiga
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