
A Associação Paraibana do 
Ministério Público (APMP), assim 
como outras entidades da institui-
ção nacional, lançou um questio-
namento acerca do posicionamen-
to de seus associados com relação 
à possibilidade de remoção por 
permuta entre os membros dos 
Ministérios Públicos dos Estados.

Um total de 42 membros res-
pondeu à enquete através do site 
da APMP e por email, e 97,62% vo-
tou a favor da possibilidade de per-
muta. Só houve um voto contra.
Segundo o promotor de Justiça, 

APMP apresenta requerimento 
pleiteando a implantação do 
auxílio-saúde para membros

A Associação Paraibana do Ministério Público 
(APMP) apresentou em junho umdocumento ao 
procurador-geral de Justiça Bertrand de Araújo 
Asfora, requerendo a implantação do auxílio-saúde 
para membros ativos e inativos do MPPB. A reunião 
aconteceu no gabinete da Procuradoria-Geral de 
Justiça.

Ao receber o documento do presidente da as-
sociação, o promotor de Justiça Francisco Bergson 
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Formiga, o procurador Bertrand Asfora sinalizou 
positivamente sobre o pedido e prometeu analisar 
o documento e encaminhar para o setor financei-
ro. “Recebi o documento e vou encaminhar para 
o setor financeiro para fazer os cálculos e na pró-
xima reunião vamos discutir a implantação dessa 
solicitação”, disse.

Já o presidente da APMP, Francisco Bergson, 
explicou que, “a associação ingressou com reque-
rimento pleiteando o auxílio-saúde em modelo que 
já é pago por vários Ministérios Públicos no Brasil”. 
Participaram ainda da reunião o secretário-geral 
do MPPB, Carlos Romero Lauria Paulo Neto, e o 
assessor jurídico da APMP, Leonardo Quintans.
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Membros da Paraíba se mostram favoráveis à permuta entre membros de MPEs

Ítalo Márcio, que votou a favor da 
possibilidade, este cenário é mais 
justo para o MP.

“Eu sou favorável à remoção 
por permuta entre membros dos 
Ministérios Públicos Estaduais. Se-
ria mais justo. Creio que o membro 
que permutasse deveria ingressar 
no final da lista de antiguidade, 
como se tivesse ingressado na car-
reira por concurso”, acrescentou.

Assim como ocorre na Jus-
tiça Federal e no Ministério Pú-
blico Federal, e considerando o 
princípio da unidade do Ministério 

Público brasileiro, associações de 
todo o País, por meio da Conamp, 
fizeram uma consulta ao Conse-
lho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) sobre a possibilidade de 
permuta.

Visando democratizar a de-
cisão, de modo a refletir a vonta-
de da maioria dos integrantes da 
instituição, O CNMP encaminhou 
à avaliação aos Ministérios Públi-
cos Estaduais e às Associações Na-
cionais e Estaduais, que deverão 
consultar seus membros e emitir 
um parecer a respeito.



02

O procurador-geral de Justiça, Ber-
trand de Araújo Asfora, deu posse, no dia 
26 de junho, aos 18 promotores de Justiça 
que foram promovidos para a 2ª entrân-
cia pelo Conselho Superior do Ministério 
Público. A posse ocorreu no gabinete da 
Procuradoria-Geral de Justiça. Os termos 
de posse foram lidos pelo secretário-geral 
em exercício, João Arlindo Corrêa Neto.

Tomaram posse os promotores 
Pedro Henrique de Freitas Andrade, para 
o cargo de 4º promotor de Justiça de Caja-
zeiras; Stoessel Wanderley de Sousa Neto, 
para o cargo de 4º promotor de Justiça de 
Sousa; Fabiana Pereira Guedes, para o car-
go de 2º promotor de Justiça de Cajazeiras; 
Alberto Vinícius Cartaxo da Cunha, para a 
Promotoria de São Bento; Dennys Carnei-
ro Rocha dos Santos, para a Promotoria de 
Teixeira; Sarah Araújo Viana, para o cargo 
de 6º promotor de Justiça de Cajazeiras; 
e Mariana Neves Pedrosa Bezerra, para o 
cargo de 8º promotor de Justiça de Sousa.

Também foram promovidos Rey-
naldo Di Lorenzo Serpa Filho, para o cargo 
de 3º promotor de Justiça de Itaporanga; 
Flávia Cesarino Dantas, para a Promotoria 
de São João do Rio do Peixe; Samuel Mi-
randa Colares, para o cargo de 6º promo-
tor de Justiça de Sousa; Erika Bueno Muzzi, 
para o cargo de 3º promotor de Justiça de 

Piancó; José Carlos Patrício, para o cargo 
de 1º promotor de Justiça de Pombal; Lei-
dimar Almeida Bezerra, para o cargo de 
2º promotor de Justiça de Pombal; Glau-
co Coutinho Nóbrega, para o cargo de 
6º promotor de Justiça de Patos; Bruno 
Leonardo Lins para o cargo 8º promotor 
de Justiça de Patos; Uirassu de Melo Me-
deiros, para o cargo de 2º promotor de 
Justiça de Monteiro; Ana Grazielle Batista 
de Oliveira, para o cargo de 7º promotor 
de Justiça de Patos; e Leonardo Quintans 
Coutinho, para a Promotoria de Picuí.

Em nome dos empossados falou 
o promotor de Justiça Stoessel Wander-
ley que agradeceu à administração pelo 
empenho na construção do acordo que 
possibilitou a ascensão na carreira. Tam-
bém ressaltou o engajamento de todos os 
promotores. “Cada um deu o melhor de 
si; fizemos mais do que o dever, servimos 
à sociedade”, concluiu.

18 promotores são 
promovidos para 2ª entrância

Giro Nacional
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- A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou as 10 indicações ao CNMP. Com a apro-
vação de todas indicações, agora a lista segue para apreciação em regime de urgência pelo plenário do Senado. Dos 10 
nomes, seis referiam-se à recondução de conselheiros já em atividade. Tratam-se dos advogados Leonardo Henrique 
de Cavalcante Carvalho, Walter de Agra Júnior e Esdras Dantas de Souza; dos promotores de justiça Cláudio Henrique 
Portela do Rego e Marcelo Ferra de Carvalho; e do procurador da República Fábio George Cruz da Nóbrega. Os outros 
quatro são indicados para o primeiro mandato no CNMP, no caso, o subprocurador-geral do Trabalho Otávio Brito Lopes; 
os promotores de justiça Orlando Rochadel Moreira e Fábio Bastos Stica e o juiz Sérgio Ricardo de Souza.

- O Promotor de Justiça, Nilzir Soares Vieira Júnior é o novo presidente da Associação Ser-
gipana do Ministério Público (ASMP) e ficará à frente da entidade no biênio 2015 / 2017. A eleição 
aconteceu no dia 26 de junho, na sede do Ministério Público de Sergipe. Chapa única, a nova dire-
toria foi eleita com 105 votos válidos. Ao todo, 113 associados compareceram. Ao final do pleito, a 
nova diretoria foi empossada.

- A Associação do Ministério Público do Estado do Acre (Ampac) promoveu no dia 19 de junho 
eleição para diretoria e conselho fiscal, triênio 2015/2018. A chapa “Ampac para todos”, encabeçada 
pelos promotores de Justiça Francisco José Maia Guedes e Mariano Jeorge de Sousa Melo, única 
inscrita, obteve 53 votos, dos 55 votos válidos.

- No dia 15 de junho ocorreu a cerimônia de posse da nova diretoria e conselhos consultivos e fiscal da 
Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb). Janina Schuenck é a nova presidente da en-
tidade para o biênio 2015/2017.


