MINISTERIO PT]BLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA

SEcRETARTA
Dos oncAos coLEGrADos

Fortaleza/CB,07
de margode 2013.

A SuaExcel6ncia
o Senhor
Dr. A.|,FREDORTCARDODE HOLANDA cAvALcANTE MACHADO
Procurador-Geralde Justiga
Presidtente
da Comissiiodo Concurso

Sn Presidente,
cumprimentando-o,encaminhoa vossaExcel6ncia, parafins de
conht:<:imento,
relagdodos processosrecebidosnestaSecretariados 6rgf,os Colegiadosat6
o prer;trnte
momento(07 de margode 2013,ds l5h40min), que tratamd. r..urro contra
as
decisiirlsproferidaspelo ConselhoSuperiordo Ministerio priUtico,em sua
4u Sess6o
Extrarrdinftia, realizadano dia 25 de fevereiro de 2013, com o obietivo julgar
de
os
recuniosrelativosao concursode ingressod carreirano Ministerio pfbfico
do Estaio do
Ceu'6.
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PROCESSO

RECORRENTE(S)
Erick Alves Pessoae outros- Habilitadosna
provaobjetivado Concurso
Paloma Sakalem

ThiagoFreitasCamelo
Mirele da CostaSerpa
Davi CarlosFagundes
Filho
Mario Augusto Soeiro Machado Filho

Anna PaulaPinto Cavalcante,EuniceCldcia
ColaresRodriguese Vl6dia Maria Oliveira
dePontes.
Eduardo de Carvalho Veras
t

cumpre informara vossaExcel6nciaque os Recorrentes,
abaixo
/

ESTADO DO CEARA
MINISTfRIO PI'BLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA

SEcRETARTA
Dos ORGAoscol,Ecu,oos
espe<:ificados,
apresentaram
pedidosacess6rios/liminares
nosseguintestermos:
PRIOICESSO

RECORRENTE(S)

PEDIDOACESSoRIOILIMINAR

055(,2',/20
13-5 Erick Alves Pessoae outros - ooAnteo exposto, requer-se a aplicagdo
Habilitadosna prova objetivado da norma referida a este presente
Concurso
recurso, gorantindo
o sigilo da
identidade
dos ora
recorrentes,
evitundo os vicios acima apontados.',
(...)

*b) A aplicagdo
do art. 272 da Lei
Complementar no 72/2008, atribuindo

osriin0t3-2

r3-3

Conselho Superior. mantendo a lista
inicial dos habilitados, conforme Editat
no 008/2012 (Publicado em 18 de
outubrode 2012);"

ThiagoFreitasCamelo

por _ medida de equidade, a
l*II
SUSPENSAO de qualquer ftxagdo de
data para a realizagdo da prova escrita
discursiva, atd que esteEgrdgio Cot1gio
de
Procuradores
se
pronuncie
deJinitivomente acerca do recurso
interposto pelo candidato contra a
decisdo da (sic) Conselho Superio4
quando, s6 entdo, deverd serfaada data
para a aplicagdo da prova discursiva;',

Mirele da CostaSerpa

"Deve-se ter em mira que a 2o etapa do
Concurso, prova subjetiva, deverd ser
marcada pqra data pr6xima, o que
enseja uma resposta cdlere e efetiva
deste Col6gio. Acaso o julgamento do
presente recurso ndo ocorra em tempo
hdbil, requer que seja determinada a
suspensdodo concurso o?1,pelo menos,
o adiamento da prova subjetiva, atd que
a higidez e a credibilidade do certame
sejam restauradas."

/'*)

MIMSTfRIO PfBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA

SEcRETARTA
Dos 6ncAos colncrADos

051,t"8t2
013-3 Davi Carlos FagundesFilho

"Deve-se ter em mira que a 2" etapa do
Concurso, prova subjetiva, deverd ser
marcada para data pr6xima, o que
enseja uma resposta cdlere e efetiva
deste Coldgio. Acaso o julgamento do
presente recurso ndo ocorua em tempo
hdbil, requer que seja determinada a
suspensdodo concurso ott, pelo menos,
o adiamento da prova subjetiva, atd que
a higidez e a uedibilidade do certame
sejam restauradas."

048:1t3/20
13-2 Anna Paula Pinto Cavalcante,"Acaso o julgamento

do presente
Eunice
Cldcia
Colares recurso ndo ocorra em tempo hdbil,
Rodrigues e Vl6dia Maria requer que seja determinada a
Oliveira de Pontes.
suspensdodo concurso ott, pelo menos,
o adiamento da prova subjetiva, atd que
a higidez e a credibilidade do certame
sejam restauradas."

Como do conhecimento
dessaDouta Comissdode Concurso,
todor;os membrosdo Orgdo Especialdo Coldgio de Procuradoresde Justigae todos os
membrosdo Coldgio de Procuradores
encontram-se
impedidos/suspeitos
parajulgar os
recu'sosinterpostoscontra as decisdesproferidasna 4u SessdoExtraordinariado Egrdgio
Corrse
tho Superiordo MinistdrioPriblico,razdopelaqualfoi lavradoo Editaln 10412013CSIVI' abrindoprazode inscrigdoparaconvocagdo
de Promotoresde Justigade Entrdncia
Final.
Informo, ainda, que o Edital n' 104/2013-CSI.vIP,
datado de
05/0'.\12013,
foi disponibilizado
no DJE Ano III Edigio n" 675, de 06/03/2013,
sendo
cons:clerada
comodatade publicagdoo dia 07/03/2012
(Leino 1l .419/2006),
dessaformao
terntrra quo parainscrigdoter6 inicio na datade amanh6,ou seja,0810312013
e tdrminona
datade 1210312013.
Acrescento,ainda, a impossibilidadede encaminhamento
dos
reculsosacimaelencados
paraapreciagdo
dospedidosacess6rios/liminares
em raziiode n6o
havert:minscritos no Edital no 104/2013-CSMP,
bem como pelo fato de que, ap6s as
inscriq:Oes
e o decursodo prazodo Edital em comento,os processosde habilitagdodeverdo
segurrd DoutaCorregedoriaGeraldo Minist6rioPriblicoparaasprovid6nciasde estiloe, na
sequr)trcia,
ap6so retornoa estaSecretariados 6rgdosColegiadosdeverdoo_s
processosde
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ESTADO DO CEARA
MINISTfRIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

SEcRETARTA
DosoncAos cor,ncralos
inscligdo serem submetidosd apreciagdodo Egr6gio ConselhoSuperior do Minist6rio
Ptiblir:oparaformagSode listastriplicese escolhana formaprevistano utt. 177, fnico, da
S
Lei ()omplementar
n" 7212008.
Lembro a vossa Excel€nciaque a Lei orgdnica e Estatutodo
Mirrist6rioPriblicodo Estadodo Cear6- Lei Complementar
no 72/2008,prev€em seuart.
49,ve'rbis:"Das decis6esdo ConselhoSuperiorcaber6recurso,no prazode 5 (cinco)dias,
Plfa-'r Org6o Especialdo Col6gio de Frocuradores,
a contar da intimagao'pessoal
ou
editaliciado interessado,salvo aquelasproferidasem processoadministraiivodisciplinar,
em queseriiobservadoo prazodo art. 273 destalei".
consoantepode ser observadoda leitura do dispositivolegal
supr:tlranscrito,n6o atribuiu a Lei Complementarem refer€ncia,efeito suspensivoaos
recul'sosinterpostoscontra as decis6esdo Conselho Superior do Minist6rio priblico,
exce.rtando
apenaso casoprevistono art. 272 dareferidaLei Complementar
e queserefere
a dec'isoes
condenat6rias
ou absolut6riasem processoadministrativo.
Por fim, informo a vossa Excel€ncia que, t6o logo, esteja
contP<lstoo Org6o Especial do Coldgio de Procuradoresde Justiia com os membros
convocados
(Promotoresde Justigade EntrdnciaFinal), a Secretariados 6rg6osColegiados
adottrriiasmedidasnecess6rias
parao regularandamentodos recursosinterpostoscoiffa as
decis0esproferidas na 4u SessdoExtraordin6riado Conselho Superioi do Minist6rio
Priblico.

