
  

 

 

 

 

REGRAS PARA O DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS 

AO CARGO DE PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 

BIÊNIO 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

REGRAS GERAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

O Debate entre os candidatos ao cargo de Procurador Geral 

de Justiça do Estado do Ceará foi deliberado por ocasião da 1a Reunião da 

Comissão Eleitoral, instituída pela Associação Cearense do Ministério 

Público, no dia 16 de setembro de 2015, na sede desta entidade de classe. 

Naquela ocasião, foi eleito o dia 20 de novembro de 2015 para realização 

do debate entre os pré-candidatos à formação da lista tríplice para o cargo 

de Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, 



  

 

 

 

 

biênio 2016/2017, a ser realizada no dia 04 de dezembro de 2015, 

conforme Resolução nº 023/2015 – OE/CPJ. 

 

Para a viabilização e organização do evento, foi constituída 

comissão composta por cinco membros, três titulares e dois suplentes, 

sendo estes: Dr. ALCIDES JORGE EVANGELISTA FERREIRA, Procurador de 

Justiça e coordenador da comissão, Dr. LUIZ ANTÔNIO ABRANTES 

PEQUENO, Promotor de Justiça e membro titular e Dra. ÂNGELA TERESA 

GONDIM CARNEIRO, Promotora de Justiça e membro titular. Como 

suplentes constam os membros: Dr. LAÉRCIO MARTINS DE ANDRADE, 

Procurador de Justiça, Dra. MORGANA DUARTE CHAVES, Promotora de 

Justiça, e GIOVANA DE MELO ARAÚJO, Promotora de Justiça os quais 

concordaram em seguir e fazer cumprir as regras abaixo elencadas para o 

citado debate. 

 

O debate ocorrerá no dia 20/11/2015 com início 

pontualmente às 9:00h (nove horas), no auditório da sede da Associação 

Cearense do Ministério Público - ACMP, situada na Rua Gilberto Studart, 

1700, Cocó, Fortaleza-CE.   

 

A mediação será realizada pelo jornalista Paulo Júnior Silva 

Pinheiro. 

 

O debate será transmitido ao vivo pela TV WEB do site da 

ACMP, sendo também gravado em DVD, ficando disponível para cópia na 

sede da ACMP, exclusivamente para os associados. 

 



  

 

 

 

 

Os membros da Comissão Organizadora estarão presentes no 

debate, os quais decidirão se alguns dos candidatos referidos nas respostas 

dos demais terão direito de resposta. Caso seja decidido pelo direito de 

resposta, este será exercido pelo período de dois minutos. Os casos 

omissos serão resolvidos pelos membros da referida Comissão. 

 

Encerrado o respectivo bloco do debate, não serão mais 

admitidas quaisquer reclamações, questionamentos ou protestos 

decorrentes de fatos, palavras ou incidentes que ali ocorreram, 

principalmente direito de resposta. 

 

  Será garantido ao debate o respeito mútuo e a harmonia entre 

os participantes, candidatos e eleitores, podendo a Comissão Eleitoral 

interferir caso seja necessário manter a ordem. 

 

 

O Debate seguirá a seguinte ordem: 

 

Sorteio inicial da ordem dos candidatos, que será a mesma dos assentos à 

mesa. 

 

 

 

1º BLOCO: 



  

 

 

 

 

 

Apresentação inicial dos candidatos, segundo a ordem do sorteio 

4 minutos para cada candidato. 

Tempo cronológico: 16 minutos 

Tempo estimado: 20 minutos 

 

2º BLOCO: 

 

Candidato pergunta para candidato. Sorteia-se o candidato que fará a 

pergunta e ele escolhe o candidato que deverá responder. O que respondeu 

irá escolher a quem fará a pergunta e assim por diante. Vedada a escolha a 

candidato já perguntado, de maneira que cada candidato perguntará e será 

perguntado uma única vez.  

1 minuto para pergunta, 3 para a resposta e 1 para réplica. 

 

Os associados presentes utilizarão fichas padronizadas previamente 

distribuídas pela comissão organizadora do debate. Os que estiverem 

assistindo através do site da ACMP, poderão enviar a pergunta via CHAT 

(sala de bate-papo), desde que tenham até 140 caracteres, ou, sendo a 

indagação mais complexa, através do email da ACMP: acmp@acmp-

ce.org.br   

 

Obs: Mediante anúncio ao início do bloco, os associados interessados em 

fazer perguntas, inclusive os que não estiverem presentes no auditório e 



  

 

 

 

 

estejam assistindo em tempo real pelo site da ACMP, terão até o final do 

bloco para se inscreverem.  

 

Tempo cronológico: 20 minutos 

Tempo estimado: 25 minutos 

 

 

3º BLOCO 

 

Assistência pergunta aos candidatos. Este bloco será composto por até três 

etapas. Em cada uma das três etapas, serão sorteados associados em 

número igual ao dos candidatos presentes. 

 

Sorteado o primeiro associado, este escolherá a qual candidato fará a 

pergunta. Cada candidato só responderá uma vez em cada etapa deste 

bloco. Caso o associado desista de realizar a pergunta, será sorteado novo 

associado, dentre os inscritos. Vedada a pergunta a candidato já indagado. 

1 minuto para pergunta e 3 para a resposta. 

Tempo cronológico: 48 minutos 

Tempo estimado: 53 minutos 

 

 

4º BLOCO 



  

 

 

 

 

 

Candidato pergunta para candidato. Sorteia-se o candidato que fará a 

pergunta e ele escolhe o candidato que deverá responder. O que respondeu 

irá escolher a quem fará a pergunta e assim por diante. Vedada a escolha a 

candidato já perguntado, de maneira que cada candidato perguntará e será 

perguntado uma única vez. Vedado também que o candidato sorteado dirija 

novamente sua pergunta ao mesmo candidato questionado por ele no 

segundo bloco.  

1 minuto para pergunta, 3 para a resposta e 1 para réplica. 

Tempo cronológico: 16 minutos 

Tempo estimado: 21 minutos 

 

 

5º BLOCO 

Considerações finais. 

3 minutos para cada candidato, segundo a ordem inversa do sorteio inicial. 

Tempo cronológico: 12 minutos 

Tempo estimado: 17 minutos 

 

TEMPO CRONOLÓGICO TOTAL: 2 horas  

TEMPO ESTIMADO TOTAL: 2h30min 

 

 


