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APMP e MPPB vão promover evento em 
comemoração aos 25 anos da Carta Magna

Reunião da Comissão Organizadora definiu detalhes para a realização do evento 

PARCERIA APMP E CEAF

CONSTITUIÇÃO

A Associação Paraibana do Mi-
nistério Público (APMP), por meio da 
Diretoria Cultural e o Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB), através do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamen-
to Funcional (Ceaf), vão promover 
no próximo dia 13 de dezembro, no 
auditoria da Procuradoria-Geral de 
Justiça, em João Pessoa, um evento 
em comemoração aos 25 anos da 
Constituição.

Em reunião realizada no últi-
mo dia 16, entre diretor do Ceaf, 
procurador de Justiça José Rai-
mundo de Lima, a coordenadora 
do Ceaf, Anne Emanuelle Malhei-
ros Costa Y Plá Trevas, e a direto-
ra cultural da APMP, promotora de 
Justiça Gardênia Cirne de Almeida, 
ficou definida a participação de um 
constitucionalista de renome, na 

condição de palestrante, além de 
uma homenagem aos 15 constitu-
cionalistas paraibanos.

 A Constituição Federal, promul-
gada no dia 5 de outubro de 1988, 
completou 25 anos.

Coordenadores das 1ª e 2ª microrregiões 
do Ministério Público da Paraíba são eleitos

A Procuradoria-Geral de Justiça re-
alizou na última sexta-feira (18) eleição 
para os cargos de coordenadores das 1ª 
e 2ª e microrregiões administrativas. A 
eleição ocorreu das 7 às 12h, no audi-
tório Procurador de Justiça Edgardo Fer-
reira Soares, no edifício-sede, em João 
Pessoa. O promotor de Justiça, Guilher-
me Barros Soares foi eleito com 13 vo-
tos contra 7 de Artemise Leal Silva para 
a 1ª microrregião. Já para a 2ª microrre-
gião, o único inscrito, o promotor José 
Leonardo Clementino Pinto foi eleito por 
aclamação. 

Também estiveram abertas, até 
sexta-feira, às inscrições para coordena-
dor da 3ª microrregião, cuja votação será 
no próximo dia 24. Já as inscrições da 4ª 
micro começam hoje (21) e se estendem 
até o dia 25 de outubro, com votação 
marcada para ocorrer no dia 29 de ou-

tubro. A 5ª microrregião, os promotores 
poderão se inscrever de 28 de outubro a 
1º de novembro, sendo a eleição realiza-
da no dia 7 de novembro.

 As inscrições podem ser solicita-
das pelo e-mail seger-online@mp.pb.gov.
br. O secretário-geral do MPPB, Carlos 
Romero Lauria Paulo Neto, ressaltou que 
o Ato PGJ nº 58/2010, que regulamenta 
o Conselho de Gestão, determina que as 
inscrições podem ser requeridas até o 
dia da votação, desde que haja registro 
na Ata de Abertura das Eleições.

 Segundo o APGJ 58/2010, os 
membros do Colégio de Procuradores e 
da Administração Superior são escolhi-
dos pelo procurador-geral. Já os coorde-
nadores das microrregiões são eleitos 
por voto direto dos membros da institui-
ção para mandato de um ano, permitida 
uma recondução.

Conselho de Gestão do 
Ministério Público
Os coordenadores eleitos vão com-

por o Conselho de Gestão do Ministério 
Público da Paraíba, órgão composto pelo 
procurador-geral de Justiça, na condição 
de presidente, dois integrantes da Admi-
nistração Superior do Ministério Público, 
um integrante do Colégio de Procuradores 
de Justiça, um integrante da Gerência de 
Planejamento e Gestão (Geplag) e cinco 
coordenadores das microrregiões adminis-
trativas do MPPB.
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APMP emite nota de pesar por assassinato de 
promotor de Justiça de Pernambuco

SOLIDARIEDADE

A Associação Pa-
raibana do Ministério 
Público emitiu nota la-
mentando o assassinato 
do promotor de Justiça, 
Thiago Faria Godoy Maga-
lhães de 36 anos (foto), 
do Ministério Público de 
Pernambuco, no último 
dia 14. Thiago foi exe-
cutado com vários tiros 
e seu corpo encontrado 
dentro do próprio carro, 
no município de Itaíba, 
região do Agreste do Estado.

De acordo com a polícia, o crime teria ocorri-
do por volta às 9h da manhã, na rodovia PE 300, 
quando a vítima seguia para o trabalho, no prédio 
do Tribunal Justiça de Pernambuco de Itaíba. Ainda 
segundo a polícia, o carro do promotor foi seguido 
por outro veículo. Depois de efetuar o primeiro dis-
paro, os assassinos teriam bloqueado a passagem 
do carro da vítima, descido do carro e executado o 
promotor com diversos tiros, fugindo em seguida.

A noiva da vítima, Mysheva Freire Ferrão Mar-
tins, que também estava no veículo, teria consegui-
do pular do carro no momento do primeiro disparo. 
Ferida com escoriações pelo corpo, ela foi atendida 
na Maternidade João Vicente, em Itaíba, de onde já 
recebeu alta médica.

Nota de Pesar

A Associação Paraibana do Minis-
tério Público (APMP) manifesta irrestrito 
apoio à Associação de Pernambuco e la-
menta, com imenso pesar, o assassina-
to do promotor de Justiça, Thiago Faria 
de Godoy Magalhães de 36 anos, cujo 
corpo foi encontrado na manhã dessa 
segunda-feira (14),no município de Itaí-
ba, região do Agreste pernambucano.

A Associação reforça seus votos de 
solidariedade aos familiares e amigos do 
promotor de Justiça Thiago Farias, em ra-
zão do trágico episódio, esperando que 
os fatos sejam apurados e elucidados 
de maneira mais rápida possível, com a 
punição dos responsáveis.

Diretoria da APMP

CONAMP acompanha 
investigações CNPG destaca equipe para ajudar 

na elucidação do crime
O presidente da Associação 

Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (CONAMP), César 
Mattar Jr., e a 1ª vice-presiden-
te da entidade, Norma Angélica 
Cavalcanti, realizaram visita, na 
terça e quarta-feira (15 e 16), à 
Associação do Ministério Público 
de Pernambuco (AMPPE) e à sede 
da instituição em Recife. Na opor-
tunidade, acompanharam os des-
dobramentos da apuração do as-
sassinato do promotor de Justiça 
Thiago Faria Magalhães.

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais destacou uma equipe para acom-
panhar de perto o esclarecimento das circunstâncias em QUE ocorreu o assassinato do 
promotor de Justiça Thiago Faria de Godoy Magalhães. A presidente do CNPG, Eunice 
Carvalhido, informou que o presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações 
Criminosas (GNCOC), Héverton Alves de Aguiar, vai acompanhar de perto os trabalhos, 
ao lado de um promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dois do estado de 
Rondônia, um de Minas Gerais e três da Paraíba.

A equipe já se reuniu com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e com 
policiais responsáveis pelo caso, no intuito de obter informações sobre as circunstâncias 
em que ocorreu o crime e contribuir com o que for necessário.


