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Assembleia Extraordinária fica 
em caráter permanente

A Assembleia Extraordinária da 
Associação Paraibana do Ministério 
Público (APMP), convocada para a 
última sexta-feira (22) ficou em ca-
ráter permanente. Compareceram à 
reunião, 86 promotores e procurado-
res de Justiça ativos e inativos, que 
decidiram manter a Assembleia em 
caráter permanente até que seja rea-
lizada uma nova reunião. Os associa-
dos presentes marcaram o encontro 
para o dia 6 de dezembro, às 9h, no 
auditório da Procuradoria-Geral de 
Justiça. 

O objetivo é para propor altera-
ções nos artigos 11, 57 e 61 do es-
tatuto da associação. Para que haja 
deliberações, o quórum necessário é 
de 105 associados.

Durante a realização da assem-
bleia, o procurador-geral de Justiça, 
Bertrand Asfora falou sobre o direito 
de paridade. “Eu fui notificado pes-
soalmente, recebi um mandado de 
segurança da APMP para que os apo-
sentados recebessem no mesmo dia 
que os ativos. Tomei um susto inicial-
mente, mas foi uma decisão que eu 
cumpri com muita satisfação porque 
é um reconhecimento deste direito. 
Nós todos somos uma instituição, 
independentemente de estarmos na 
ativa ou não”, afirmou o PGJ.

Bertrand Asfora também expla-
nou sobre a Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE) e agradeceu à As-
sociação por seu auxilio em encon-
trar soluções para a PAE. De acordo 
com ele, os grandes desafios do MP 
paraibano são a PAE, profissionaliza-
ção e concursos para os servidores e 
a construção da nova sede.

A Unicred, parceira da APMP, 
também participou da Assembleia e 
explicou detalhes do convênio com a 
associação.

A mesa da Assembleia foi com-
posta pelo procurador-geral de Justi-
ça, Bertrand de Araujo Asfora; o presi-
dente da APMP, Francisco Seráphico; 
a procuradora aposentada e ex procu-
radora-geral, Socorro Diniz; e o secre-
tário-geral da APMP, Rodrigo Pires.

DECISÃO DA CATEGORIA

Assembleia da APMP contou com a presença de 86 promotores e procuradores de Justiça

CONAMP reúne-se com o 
procurador-geral da República

NO AUDITÓRIO DA PGJ

A assembleia tem a finalidade de alterar o artigo 61 do estatuto da 
APMP, que trata do pecúlio associativo; o artigo 11, que fala da convo-
cação para Assembleia Geral. Também aborda o artigo 57, sobre a con-
tribuição dos associados, propondo o aumento para 1,5% sobre os sub-
sídios do promotor de primeira entrância, a atual contribuição é de 1%.

ALTERAÇÕES

Nesta semana, a 1ª vice-pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Públi-
co (CONAMP), Norma Angélica Ca-
valcanti, e a 2ª vice-presidente da 
Associação Cearense do Ministério 
Público (ACMP), Luciana De Aquino 
Vasconcelos, estiveram reunidas 
com o procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot. Acompanhou a 
reunião o advogado da CONAMP, 
Aristides Junqueira; o presidente 
da Associação Mineira do Ministé-
rio Público (AMMP), Nedens Ulis-
ses; e o assessor da Procuradoria-
Geral do Ceará, Emanuel Girão.

O assunto foi a Ação de In-

constitucionalidade (ADI) requeri-
da pela CONAMP contra a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 
estado do Ceará por esta violar a 
autonomia do Ministério Público 
cearense.  Na elaboração da LDO 
15.203/2012, a proposta orça-
mentária do MP não foi acolhida, 
de modo que a instituição não 
participou do processo legislativo. 
Outro ponto questionado pela ADI 
é o orçamento contingenciado dis-
posto na lei que não disponibiliza 
verba suficiente para o Ministério 
Público cearense cumprir com o 
pagamento do Adicional por Tempo 
de Serviço (ATS) a seus membros.
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Ceaf abre inscrições para curso 
sobre tutela do patrimônio cultural

Fesmip-PB abre turmas para 
cursos de especialização

Estão abertas as inscrições para o I Curso sobre Tu-
tela do Patrimônio Cultural, que será realizado nos dias 
12, 13 e 14 de dezembro no Unipê. O Ministério Público 
do Estado da Paraíba, por meio do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), está disponibilizando 
20 inscrições para promotores e procuradores com total 
isenção.

As inscrições devem ser encaminhadas para o e-mail 
ceaf.secretaria@mp.pb.gov.br, até o dia 04 de dezembro. 
Havendo mais inscritos do que o número de benefícios 
oferecidos, será realizado um sorteio para escolha dos 

contemplados com a isenção.
O curso será ministrado pela promotora de Justiça do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ana Maria Morei-
ra Marchesan. Nos dias 12 e 13, ele ocorrerá nos turnos 
manhã e noite, e no dia 14, pela manhã.

O sobre Tutela do Patrimônio Cultural faz parte da po-
lítica desenvolvida pelo MPPB de fomento ao permanente 
aperfeiçoamento dos membros da instituição e atende ao 
Ofício nº 285/2013 do 1º Promotor de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente e do Patrimônio Social da Capital, José 
Farias de Sousa Filho.

A Fundação Escola Superior do 
Ministério Público da Paraíba (Fesmip
-PB) está com inscrições abertas para 
cursos de especialização extensão e 
capacitação. Os interessados devem 
fazer as inscrições na sede da Fesmip 
em João Pessoa.

O Curso MP Master- Curso Pre-
paratório para o Ingresso nas Carrei-
ras Jurídicas e Pós- Graduação lato 
sensu, tem duração de 720 horas/
aula, e é destinado a bacharéis em 
Direito que buscam especialização ou 
preparação para concursos jurídicos. 
O início está previsto para fevereiro de 
2014.

Também estão sendo oferecidos 
cursos de especialização em Direi-
to Penal e Direito Processual Penal, 
com duração de 390 horas/aula, com 
início previsto para janeiro de 2014; 
e em Direito Civil, Processual Civil e 
Direito do Consumidor, também com 
duração de 390 horas/aula, e início 
para junho do próximo ano.

Outro curso oferecido pela Fes-
mip é o de Extensão Universitária em 
Direito Eleitoral, com duração 105h/
aulas, que oferece subsídios teóricos 
e práticos relativos à área, contribuin-
do para a solução das questões que 
emergem da aplicação e da interpre-
tação do sistema eleitoral brasileiro. 
A previsão de início é para fevereiro 
de 2014.

Capacitação e atualização
Além dos cursos de pós-graduação e extensão, a Fesmip está com ins-

crições abertas para curso de capacitação. O curso “Denúncia: Abordagem 
teórico-prática“ terá 60 horas/aulas, com início previsto para fevereiro.

O Curso Especial de Atualização em Licitação e Contratos Aperfeiçoa-
mento de Pregoeiros – Pregão Eletrônico – LC 123 e Sistema de Registro de 
Preços será ministrado pela professora Valéria Cordeiro. Esses cursos estão 
previstos para ocorrerem em fevereiro e março de 2014.

A Fesmip está localizada na Avenida Monsenhor Walfredo Leal, 353, 
Tambiá, João Pessoa. Mais informações, inclusive sobre os valores dos cur-
sos, podem ser obtidas pelos telefones 3222-8320 ou 8848-5822.

A Fundação está com inscrições abertas para cursos de especialização extensão e capacitação

ESCOLA SUPERIOR


