Informativo da Associação Paraibana do Ministério Público - 21ª Edição | 18 de Agosto de 2017
ELEIÇÕES

APMP EMITE NOTA PARABENIZANDO FRANCISCO SERÁPHICO PELA NOMEAÇÃO AO CARGO DE PGJ
O presidente da Associação Paraibana do Minis-

Público e aqueles que se dedicam à nossa missão ins-

tério Público (APMP), Bergson Formiga, parabenizou o

titucional, ao pautar sua atuação com equilíbrio e es-

novo procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico,

trita observância dos preceitos legais e constitucionais,

pela nomeação ao cargo para o biênio 2017/2019.

e sempre norteando a sua atuação por um Ministério

Em sua nota, Bergson Formiga lembrou que
mais um ciclo está prestes a se iniciar para o Ministério Público da Paraíba e ressaltou a “demonstração de
respeito à democracia por parte do governador Ricardo
Coutinho, por ter respeitado a vontade da classe e escolhido o candidato mais votado, embora os demais can-

Público proativo e protagonista de políticas públicas”.
Francisco Seráphico encabeçou a lista tríplice
entregue ao governador no último dia 31, tendo obtido 153 votos, o que representou 75,7% dos eleitores
votantes (202 membros do MPPB). A eleição para lis-

didatos integrantes da lista tríplice, também estivessem

ta tríplice ocorreu no último dia 29 de julho. A posse

capacitados para exercerem a cheﬁa do MPPB”.

acontece exatamente um mês depois, no próximo dia

O presidente da APMP ainda falou da sua “convicção plena que o novo PGJ irá digniﬁcar o Ministério

29 de agosto, na Sala de Concertos do Espaço Cultural
(antigo Cine Banguê).
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ELEIÇÕES

APMP PARTICIPA DE REUNIÃO DO MP COM PROCURADOR-GERAL NOMEADO
Aconteceu na tarde da última quarta-feira (16),

o concurso para promotor de Justiça substituto. “Entre-

na sede do Ministério Público da Paraíba (MPPB), uma

gamos o material ao novo procurador-geral para análise

reunião do procurador-geral de Justiça, Bertrand de

dele”, disse Bertrand.

Araújo Asfora, com o novo procurador-geral nomeado, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, para
repassar dados do MPPB e apresentar o andamento da
instituição. O encontro contou com a presença do presidente da Associação Paraibana do Ministério Público
(APMP), Bergson Formiga.
Segundo Bertrand Asfora, foram repassados da-

Também participaram da reunião o secretáriogeral do MPPB, João Arlindo Corrêa Neto, os promotores de Justiça Márcio Gondim, Antônio Hortêncio
Rocha Neto, Rodrigo Pires de Sá, Amadeus Lopes e
Francisco Lianza e o procurador Alcides Jansen.
Ainda estiveram presentes o diretor adminis-

dos ﬁnanceiros e orçamentários do MPPB. Também foi

trativo, Marcos Vinicius Cesário; o diretor ﬁnanceiro,

entregue o edital de licitação do Complexo Adminis-

Ubirajara Lucena; o diretor de licitações, Francisco de

trativo do Ministério Público e a proposta de contrata-

Assis Martins; o diretor de apoio funcional, Ricardo

ção da Fundação Carlos Chagas (FCC) para organizar

Acioli, e assessores.
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CURSO

MOUGENOT APRESENTA O MÓDULO II DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROMOTOR DO JÚRI
Três meses após apresentar o primeiro módulo

e também os promotores pelo interesse em se qualiﬁcar.

do Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor

“Quando eu os revejo aqui e os reconheço é

do Júri, o procurador Edilson Mougenot voltou a João

porque eles participaram do módulo I. É sinal de que

Pessoa para ministrar o módulo II. O evento aconteceu

eu gostei de ensinar e eles devem de estar conosco. Isto

nos dias 10 e 11 de agosto e contou com a presença

signiﬁca que nosso curso parece de fato ter começo

de mais de 70 promotores de Justiça, em sua maioria

meio e ﬁm. O professor se realiza transmitindo o seu

do estado da Paraíba, mas também com a presença de

conhecimento e o mais jovem se realiza incorporando

membros do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de

ao seu repertório este conhecimento. Eu penso que to-

Janeiro e Pará.

dos nós, literalmente, estamos ensinando e aprenden-

O curso é ministrado pelo professor Edilson

do”, destacou Mougenot.

Mougenot Bonﬁm, procurador de Justiça do Ministério
Público de São Paulo (MPSP), foi realizado no Auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em João
Pessoa.
Mougenot parabenizou a Associação Paraibana
do Ministério Público (APMP) pela iniciativa de realizar o curso, a Procuradoria Geral de Justiça pelo apoio
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O procurador de Justiça Edilson Mougenot

Ele também foi professor convidado da Facul-

Bonﬁm foi corregedor-geral do município de São Pau-

dade de Direito de Aix-Marseille, França (graduação e

lo, de 2010 a 2012; promotor de Justiça Titular do 1º

mestrado) e professor Honoris Causa da Universidade

Tribunal do Júri de São Paulo, de 1992 a 2009; com

da Região da Campanha (RS), em 2010. Ele é ex-mem-

doutorado em Direito Processual Penal pela Universi-

bro do Conselho Cientíﬁco da Revista Cuadernos de

dade Complutense de Madri-Espanha.

Política Criminal-Madri nos anos de 2004 e 2005.

CURSO DE GESTÃO PESSOAL FINANCEIRA SERÁ OFERECIDO PELA APMP
Depois de promover o Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Júri, com o procurador Edilson
Mongenot, a Associação Paraibana do Ministério Público
(APMP) traz agora o curso de gestão ﬁnanceira pessoal,
com o professor Rodrigo Leone.
Com o objetivo de orientar a organizar as ﬁnanças e
controlar o orçamento familiar, o curso vai acontecer no dia
15 de setembro, das 13h às 18h, no auditório do MP-Procon.
Os interessados em participar devem se inscrever
exclusivamente através do email secretaria.apmp@yahoo.
com. O curso é gratuito e tem apenas 25 vagas.
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