_________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
CEARÁ
Aos 06 (seis) dias do m€s de julho de 2013, •s 9:00 hs (nove horas), no audit‚rio da
sede do Sindicato dos Taxistas de Fortaleza (SINDITAXI), sito • Rua S‚lon Pinheiro,
nƒ. 868, Jos„ Bonif…cio, Fortaleza – CE, estando presente o Presidente FRANCISCO
ANT‡NIO TˆVORA COLARES foi verificado, pelo mesmo, a aus€ncia de associados em
n‰mero suficiente para a instalaŠ‹o de Assembleia Geral, motivo pelo qual o mesmo
designou segunda chamada para ap‚s o decurso de 30 (trinta) minutos, quando ser‹o
instalados os trabalhos com qualquer n‰mero de presentes na forma preconizada no
Estatuto. Œs 09:31hs (nove e trinta e um minutos) verificou o Presidente a exist€ncia
de qu‚rum para a instalaŠ‹o de Assembleia Geral. Foram iniciados de deliberaŠ‹o
acerca da pauta estabelecida pelo Edital nƒ. 03/2013. Item 1º. Lida em Assembleia o
termo de ren‰ncia da Secret…ria Ac…cia Lins de Aguiar, o Presidente facultou aos
presentes a possibilidade da candidatura para o exerc•cio do referido cargo pelo
per•odo que restar do mandato, tendo apresentado candidatado somente a Associada
Karen Cavalcante Colares, que, ap‚s ter sido verificado o preenchimento das
condiŠŽes de elegibilidade, e tendo concordado a unanimidade dos presentes, foi eleita
por aclamaŠ‹o. Item 2º. Em seguida foi lida proposta da Diretoria para a ediŠ‹o de
resoluŠ‹o disciplinando a concess‹o de assessoria jur•dica. A Assembleia aprovou a
referida resoluŠ‹o nos seguintes termos: “Disp€e sobre a concess•o de assessoria jur‚dica aos
Associados e dƒ outras provid„ncias. O Presidente da ASSOCIA…†O DOS SERVIDORES
DO MINIST‡RIO PˆBLICO DO ESTADO DO CEAR‰ (ASSEMPECE), faŠo saber
que a Assembleia Geral decretou em eu faŠo registrar, de conformidade com as disposiŠ€es contidas no
Estatuto Social, a seguinte ResoluŠ•o: CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a
concess•o de assessoria jur‚dica aos Associados para fins de defesa de interesses funcionais de carƒter
individual; CONSIDERANDO que n•o ‹ leg‚tima a intervenŠ•o do ASSEMPECE em causas
funcionais de carƒter individual quando esta for conflitante com o interesse da categoria representa,
consoante remansosa jurisprud„ncia pƒtria, a exemplo do caso constante do RMS 23.868/ES,
julgado pelo Superior Tribunal de JustiŠa; Resolve editar ResoluŠ•o nos termos que a seguir ‹ dado a
conhecer: Art. 1Œ. A concess•o de assessoria jur‚dica para a defesa de interesse funcional de carƒter
individual constitui direito de todos os Associados, ressalvas as exceŠ€es do art. 3Œ, e serƒ disciplina
por esta ResoluŠ•o. Parƒgrafo ˆnico – A assessoria jur‚dica de que trata essa resoluŠ•o compreende
os honorƒrios advocat‚cios e n•o as custas e multas processuais, que serƒ suportada pelo associado
quando houver sido demandado ou demandar em causas individuais. Art. 2Œ. O Presidente do
ASSEMPECE concederƒ assessoria jur‚dica por parte de profissional advogado ao associado que
dela precisar nas seguintes situaŠ€es: I – patroc‚nio de defesa em procedimento disciplinar em Žmbito
administrativo ou judicial; II – patroc‚nio de defesa em processo judicial em que se discuta a
repercuss•o civil e/ou criminal da atuaŠ•o funcional do associado; III – patroc‚nio de aŠ€es judiciais
de interesse funcional do Associado; IV – atuaŠ•o excepcional na defesa de interesses do associado
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quando a mat‹ria ainda estiver em trŽmite administrativo, devidamente motivada pelo Presidente do
ASSEMPECE. Art. 3Œ. N•o serƒ concedida assessoria jur‚dica:
I – em processos administrativos cujas provid„ncias possam ser adotadas pelo pr•prio associado ou por
membro da Diretoria com essa atribuiŠ•o, ressalvada as situaŠ€es de complexidade fƒtica ou jur‚dica
aptas a ensejar a aplicaŠ•o do que disp€e o art. 2Œ, IV, desta ResoluŠ•o; II – em processos
administrativos ou judiciais que envolvam interesses funcionais de carƒter individual conflitante com
outro interesse individual de associado ou de toda a categoria; III – em causas judiciais e/ou
administrativos que envolvam interesse fiscal, patrimonial, penal, trabalhista, previdenciƒrio ou
qualquer outro interesse que n•o tenha conex•o com a atuaŠ•o funcional do associado. Art. 4Œ. A
presente ResoluŠ•o entrarƒ em vigor na data de sua publicaŠ•o, revogadas as disposiŠ€es em contrƒrio.”
Item 3º. Ato contínuo foi aprovada Resolução, por proposta da Diretoria,
disciplinando o descarte de documentos, nos seguintes termos: “Disp€e sobre o descarte de
documentos constantes do acervo da ASSEMPECE e dƒ outras provid„ncias. O Presidente da
ASSOCIA…†O DOS SERVIDORES DO MINIST‡RIO PˆBLICO DO ESTADO
DO CEAR‰ (ASSEMPECE), faŠo saber que a Assembleia Geral decretou em eu faŠo registrar,
de conformidade com as disposiŠ€es contidas no Estatuto Social, a seguinte ResoluŠ•o:
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a o descarte de documentos constantes do acervo
da ASSEMPECE, tendo em vista a otimizaŠ•o dos espaŠos; Resolve editar ResoluŠ•o nos termos
que a seguir ‹ dado a conhecer: Art. 1Œ. O descarte e o armazenamento de documentos constantes do
acervo da ASSEMPECE resta disciplinado por esta ResoluŠ•o. Parƒgrafo ˆnico – Para os fins
desta ResoluŠ•o considera-se documentos ’queles produzidos e recebidos pela ASSEMPECE no
exerc‚cio de suas atividades. Art. 2Œ. Os prazos de aguarda e a destinaŠ•o de documentos da
ASSEMPECE restam estabelecidos no Anexo ˆnico desta ResoluŠ•o. “ 1Œ. Consideram-se
documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentaŠ•o, constituam objeto de
consultas frequentes. “ 2Œ. Consideram-se documentos intermediƒrios aqueles que, n•o sendo de uso
corrente, por raz€es de interesse administrativo, aguardam a sua eliminaŠ•o ou recolhimento para
guarda permanente. “ 3Œ - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor hist•rico,
probat•rio e informativo que devem ser definitivamente preservados. 4Œ. A eliminaŠ•o final por
descarte importa a destruiŠ•o total do documento atrav‹s de instrumento mecŽnico que impossibilite a
reutilizaŠ•o do documento, ressalvada a reciclagem. “5Œ. O descarte de documento fica condicionado ’
sua digitalizaŠ•o e armazenamento em meio digital em disco r‚gido (HD) e HD externo destinado
exclusivamente a esse fim. “6Œ. O descarte de documento serƒ precedida de publicaŠ•o de edital, com
prazo de 10 (dez) dias, do qual constarƒ a relaŠ•o de documentos objeto da eliminaŠ•o. Art. 3Œ. Os
caos omissos ser•o resolvidos pela Diretoria. Art. 4Œ. A presente ResoluŠ•o entrarƒ em vigor na data
de sua publicaŠ•o, revogadas as disposiŠ€es em contrƒrio. Foi aprovado como Anexo Único
desta Resolução o que consta do Anexo II, do Edital 03/2013. Nada mais havendo a
ser tratado, Eu ____________ Karen Cavalcante Colares lavrei a presente ata que lida
e achada em conformidade segue assinada pelos presentes.

