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APMP participa da solenidade de posse 
da nova diretoria da CONAMP em Brasília

Homenagem 
do CNPG

A presidente do Conselho Na-
cional dos Procuradores-Gerais 
(CNPG), Eunice Carvalhido, tam-
bém discursou na cerimônia de pos-
se da CONAMP, gestão 2014/2016. 
“A posse da Norma Cavalcanti 
representa, antes de mais nada, o 
reconhecimento de quem entendeu 
essa missão e trabalhou arduamen-
te nos últimos anos pela construção 
desses espaços”, salientou.

Eunice homenageou também o 
ex-presidente da CONAMP, César 
Mattar Jr. Segundo a presidente 
do CNPG, César cumpriu seu 
papel com a responsabilidade a 
presidência exige. “E respondeu, 
sempre com altivez e segurança 
às tentativas de enfraquecimento 
do MP”, concluiu. 

A Associação Paraibana do Ministério 
Público participou na última semana da 
solenidade de posse da nova diretoria 
da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (CONAMP). Norma 
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti é a 
nova presidente da CONAMP para o 
biênio 2014/2016

Em seu discurso, Norma afirmou 
que “ainda existe um vazio na concre-
tização dos mais variados direitos, em 
suas diversas matizes sociais”, apesar 
do desenvolvimento do país após a 
redemocratização. “Assim devemos 
lutar por uma reforma política ampla e 
democrática em prol do aperfeiçoamento 
da República”, defendeu.

A presidente da CONAMP disse 
que o Ministério Público brasileiro vive 
um momento de preocupação. Norma 
lembrou-se da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 37 de 2013, que 
retirava o poder de investigação criminal 
do MP e foi rejeitada pela Câmara dos 
Deputados: “resistimos com coragem 
e destemor. E hoje podemos afirmar 

Seráphico participa de cerimônia

que existimos para servir a sociedade”, 
destacou.

No entanto, como considerou Norma, 
existem diversas outras proposições que 
afetam o Ministério Público e deverão ser 
enfrentadas pela CONAMP. “Como líder 
classista, conclamo os membros do Parquet 
a viverem o presente com sabedoria e pre-
disposição para o diálogo, trabalhando pela 
consolidação do regime democrático”, disse.

POSSE

APMP

Norma Cavalcanti é a nova presidente da CONAMP
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Homenagem a 
César Mattar Jr.

Norma homenageou ainda 
seu antecessor na presidência 
da CONAMP, o promotor de 
Justiça do Estado do Pará César 
Mattar Jr. “Ao amigo e irmão de 
lutas institucionais, o meu agra-
decimento. O legado do trabalho 
de vossa excelência foi gran-
dioso, por isso tem o reconhe-
cimento da classe, pois sempre 
hasteou a bandeira da honesti-
dade, hombridade, solidariedade 
e ética, buscando a conciliação 
da classe”, ressaltou.

César esteve à frente da 
CONAMP por dois mandatos 
(2010/2012 e 2012/2014). “O 
Ministério Público tornou-se face 
da própria verdade no país e tem 
exercido um papel fundamental 
na história da nação. Que seus 
membros, que escreveram, to-
dos, seus nomes com letras 
maiúsculas na magnitude dessa 
luta, que resgata a dignidade do 
nosso povo todos os dias, tenham 
a sabedoria para manter acesa a 
chama da instituição e soergui-
dos os valores que norteiam a 
sociedade brasileira”, declarou o 
ex-presidente.

Ele ainda desejou À NORMA, 
sucesso na presidência e esten-
deu os votos ao novo corpo dire-
tivo da CONAMP. “Caminhamos 
juntos na política associativa, 
mas com você sempre aprendi e 
sempre me espelhei. 

Meu compromisso moral , 
minha gratidão e minha lealdade 
ao grupo, como a você, sempre 
nortearam meus passos no senti-
do de que eu pudesse te retribuir 
a generosidade”, acrescentou.

SOLENIDADE Autoridades e membros do MP participaram da posse de Norma Cavalcanti

Norma é a primeira mulher a assumir presidência 
CONAMP

Primeira mulher a ser eleita presiden-
te da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), a pro-
motora de justiça baiana Norma Angélica 
Reis Cardoso Cavalcanti é formada em 
direito pela Faculdade Católica de Sal-
vador com especialização em Processo 
pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).

Natural de Inhambupe, ela iniciou carrei-

ra no Ministério Público da Bahia em 1992 e 
é titular da Vara de Tóxicos e Entorpecentes 
de Salvador. Já presidiu a Associação do 
MP-BA por três vezes e já coordenou o 
Centro de Apoio das Promotorias Criminais 
da Bahia (CAOCRIM).

Em 2011, Norma foi eleita 1ª vice-
-presidente, na chapa encabeçada pelo 
então presidente, César Mattar Jr., reeleito 
para o biênio 2012/2014.

Informativo da Associação
Paraíbana do Ministério Público

CONfirA ABAixO A COMPOsiçãO COMPletA dA NOvA 
diretOriA e CONselhO fisCAl dA CONAMP

diretOriA:
- Presidente: Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti (BA)
- 1° Vice-Presidente: Nedens Ulisses Freire Vieira (MG)
- 2° Vice-Presidente: Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto (RS)
- Secretário-Geral: Alexandre Magno Benites de Lacerda (MS)
 
CONselhO fisCAl:
- Presidente: Andrey Cunha Amorim (SC)
- Vice-Presidente: Marcello Souza Queiroz (ES)
- Secretário: Antonio Marcos Dezan (DF)
- Membro: Adilza Inácio de Freitas (AL)
- Membro: Admilson Oliveira e Silva (AC)
 
diretOres regiONAis:
Sul: Francisco Zanicotti (PR)
Centro-Oeste: Giovanni Ratttacaso (ANMPM)
Nordeste: José Cutrim (MA)
Norte: Samir Dahás (PA)
Sudeste: Luciano Mattos (RJ)
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APMP participa de assinatura de convênio 
entre MPPB e Banco do Brasil

PARCERIA

Foi assinado, no último dia 14, um 
convênio entre o Ministério Público da 
Paraíba e o Banco do Brasil para possibi-
litar a antecipação dos valores da Parcela 
Autônoma de Equivalência (PAE) e do re-
troativo do auxilio alimentação. Para facilitar 
o processo, foi criada uma linha de crédito 
exclusiva para os membros da instituição. A 
Associação Paraibana do Ministério Público 

este presente à assinatura. De acordo com 
o presidente da APMP, Francisco Seráphico, 
este é um passo importante para garantir 
os direitos dos membros que vão receber a 
PAE/auxilio alimentação. “É uma conquista 
da classe, porque o convênio permite esta 
antecipação sem qualquer reflexo na mar-
gem consignável”, afirmou.

Participaram da reunião, o procurador-

-geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora; 
o secretário-geral, Carlos Romero Lauria 
Paulo Neto; o presidente da APMP, Fran-
cisco Seráphico; o subprocurador, Nelson 
Lemos; o diretor financeiro, Ícaro Ramalho; 
o superintendente Estadual do Banco do 
Brasil, Evaldo de Souza e o gerente geral 
da Agência do Setor Público do Banco do 
Brasil, Marcelo Godim.

CONVÊNIO Representantes do MPPB e Banco do Brasil se reúnem para assinar convênio

PGJ atende pleito da APMP que corrige base de 
cálculo da indenização de férias

O procurador-geral de Justiça, Ber-
trand de Araújo Asfora atendeu ao pleito 
da Associação Paraibana do Ministério 
Público (APMP), que trata da correção da 
base de cálculo da indenização das férias 
que não foram gozadas por causa de inte-
resse da administração. O valor corrigido 
passa a vigorar já neste mês de março.

De acordo com o requerimento, caso 

a administração pretenda converter em 
abono pecuniário um terço das férias dos 
membros do MP, que equivale a 10 dias, 
esta deve usar como parâmetro o valor 
do subsídio mensal mais o valor do terço 
constitucional para realizar os cálculos. 
Anteriormente, era utilizado apenas o 
valor do benefício como critério.

Os valores corrigidos já passam 

a valer neste mês de março. Ao todo, 
quatro períodos de férias foram compra-
dos com o valor a menor, três na antiga 
administração de Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho e uma na atual gestão.

Para corrigir os valores, o retroativo 
vai ser incorporado ao do auxilio ali-
mentação, que também será pago pela 
Procuradoria Geral de Justiça.
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encontros regionais eleitorais 
tem participação da APMP

A  Associação Paraibana do Ministério 
Público participou nos dias 12, 13 e 14 de 
março da série de encontros regionais 
eleitorais envolvendo os 77 promotores 
de Justiça que irão atuar como promoto-
res eleitorais nas eleições deste ano. Os 
eventos aconteceram em Patos, Campina 
Grande e João Pessoa.

O primeiro encontro aconteceu em 
Patos e reuniu 25 promotores nas de-
pendências da Faculdades integradas 
de Patos (FIP).  Os outros dois encontros 
ocorreram em Campina Grande e João 
Pessoa, sempre a partir das 8h30 até 
as 18h.

Os encontros regionais com os pro-
motores eleitorais e o cronograma dos 
trabalhos de cooperação, entre o Minis-
tério Público Estadual e a Procuradoria 
Regional Eleitoral, para as eleições de 
2014, foram definidos no final de janeiro 
deste ano, num encontro ocorrido entre 
o procurador-geral de Justiça do MPPB, 
Bertrand de Araújo Asfora, o procurador 
regional eleitoral, DuciranFarena, e o 
procurador regional eleitoral substituto, 
Rodolfo Alves.

Os encontros tiveram como finalidade 
proporcionar conhecimentos teórico-
-práticos na área de Direito Eleitoral e 
Processual Eleitoral aos promotores 
eleitorais e promover o intercâmbio de 

ELEIÇÕES 2014 77 promotores de Justiça participaram do Encontro

informações e a troca de experiência 
quando do exercício de suas atribuições 
no que diz respeito às eleições. No con-
teúdo programático, o destaque fica para 
o tema ‘Propaganda Política: antecipada, 
extemporânea e irregular’.

Com o apoio do Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do 
MPPB, os encontros foram promovidos 
numa parceria entre o Ministério Público 
da Paraíba e o Ministério Público Federal 
(MPF). As palestras foram ministradas 
pelo procurador regional eleitoral na Pa-
raíba, Duciran Van MarsenFarena, e pelos 
assessores técnicos da Procuradoria 

Regional Eleitoral na Paraíba Alexandre 
Basílio Coura e Hélder Silva Barbosa.

Os encontros foram marcados por um 
ciclo de debates sobre condutas veda-
das, destacando os programas sociais, 
o repasse de recursos financeiros, a 
publicidade institucional, a contratação de 
pessoal, a vedação para a realização de 
termos de ajustamento de conduta (TAC), 
o exercício regular do poder de polícia e a 
utilização de bens públicos.

Durante os três dias de evento, a APMP 
promoveu um almoço para os promotores 
participantes do encontro e também para 
o procurador Regional Eleitoral.

Promotora de Justiça ganha sorteio realizado pela APMP
CONGRESSO EM FOz DO IGuAÇu

A Associação Paraibana do Minis-
tério Público realizou sorteio, entre 
os associados, de passagens aéreas, 
hospedagem e inscrições para parti-
cipação na 25ª edição do Congresso 
da ABMP, realizado em Foz do Iguaçu 

(PR), no período de 25 a 28 de março. 
A ganhadora foi a promotora de Justiça, 
Dulcerita Soares de Carvalho.

O sorteio foi realizado no último 
dia 13, em Campina Grande e teve a 
participação do presidente da APMP, 

Francisco Seráphico; do procurador-
-geral de Justiça. Bertrand de Araújo 
Asfora; e os promotores de Justiça, 
Dmitri Amorim, Ricardo José de Me-
deiros, Francisco Bergson e Berlindo 
Estrela.
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Associações do MP da Paraíba, do rio 
grande do Norte e Piauí participam de debate 

EM FORTALEzA

A Associação Cearense do Ministério 
Público realizou na última sexta-feira 
(28), um debate que teve como tema a 
dignidade, a isonomia e a segurança dos 
membros do Ministério Público.O evento 
aconteceu na sede do Ministério Público 
do Ceará, em Fortaleza. Foram convidados 
os presidentes de três associações nordes-
tinas, entre eles, Francisco Seráphico, da 
Paraíba; além de Paulo Rubens Rebouças, 
do Piauí; e Eudo Rodrigues Leite do Rio 
Grande do Norte.

O encontro deu continuidade a uma 
série de mobilizações realizadas pelos as-
sociados, criticando as péssimas condições 
de trabalho de promotores e procuradores 
de Justiça do Ceará e a busca de isonomia 
com a política remuneratória dos Ministérios 
Públicos de outros estados. 

 De acordo com a Associação Ceare-
anse, os maiores problemas enfrentados 
no Ministério Públicosão causados pela 
falta de um fundo de reaparelhamento 
do MP-CE, gerando com isso, a quase 
total falta de recursos tecnológicos na 
área meio e fim da Procuradoria Geral 
de Justiça.

Além disso, a inexistência de prédios 
próprios para a instalação das promotorias 

ENCONTRO Associações do CE, PB, PI e RN participam de debate em Fortaleza

de justiça, insuficiência de servidores 
(muitas promotorias funcionam sem um 
único servidor, apenas com o promotor 
de justiça), além do não reconhecimento 
de direitos remuneratórios de promotores 
e procuradores de justiça, tais como, 
reconhecimento e pagamento do auxílio 
alimentação retroativo, possibilidade de 
venda do terço de férias, indenização pelo 
trabalho em plantões (ou transformação 
em folgas dos dias trabalhados), auxílio 
saúde, extensão do auxílio moradia para 
todo o estado, etc.

Cada convidado fez uma pequena expo-
sição da situação do Ministério Público em 
seu estado, comparando-o com outros MPs 
do Brasil, desenvolvendo o tema em cerca 
de 30 ou 40 minutos. Ao final, foi aberto um 
debate. O objetivo do encontro foi buscar 
soluções e exemplos a serem seguidos pelo 
Ceará, possibilitando um melhor planeja-
mento de estratégias. O procurador-geral de 
Justiça, Ricardo Machado, esteve presidente 
ouvindo às reinvindicações. 

O DEbATE

Reunião com governadora em exercício no Palácio
APMP E MPPb

Numa visita institucional, o procurador-
-geral de Justiça do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), Bertrand de Araújo Asfora e 
o presidente da Associação Paraibana do Mi-
nistério Público (APMP), estiveram reunidos 
no último dia 26 no Palácio da Redenção, 
em João Pessoa, com a governadora em 
exercício, Fátima Bezerra Cavalcanti.

Também estiveram presentes, o 
secretário-geral do MPPB, Carlos Ro-

mero e o advogado Rembrandt Asfora, 
representando a Ordem dos Advogados 
do Brasil na Paraíba (OAB-PB). O en-
contro também foi acompanhado pelo 
desembargador Fred Coutinho.

A desembargadora Fátima Bezerra, 
presidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), governará a Paraíba 
por três dias, até esta quinta-feira (27). 
Ela tomou posse na tarde da última 

segunda-feira (24), no Salão Nobre do 
Palácio da Redenção, atendendo a con-
vite do governador do estado, Ricardo 
Coutinho (PSB), que se ausentou do 
cargo, juntamente com o vice, Rômulo 
Gouveia (PSD). Ela assumiu o cargo, já 
que o presidente da Assembleia Legisla-
tiva, deputado estadual Ricardo Marcelo 
(PEN), o segundo na linha sucessória, 
também está em viagem.


