
Ministério Público do Estado de Alagoas
Colégio de Procuradores de Justiça

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado de Alagoas

Aos vinte  dias  do mês de abril  do ano de dois mil e dezoito
(20/04/2018), às dez horas (10h), na Sala de Sessões dos Órgãos Colegiados,
localizada  no 4º  (quarto)  andar  do  edifício-sede  do Ministério  Público  do
Estado de Alagoas, situado na Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, n. 70, bairro
do  Poço,  no  município  de  Maceió,  capital  do  Estado  de  Alagoas,
compareceram para a 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Procuradores de
Justiça  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Alagoas  os  Procuradores  de
Justiça Antônio Arecippo de Barros Teixeira Neto, Luiz Barbosa Carnaúba,
Geraldo  Magela  Barbosa  Pirauá,  Dilmar  Lopes  Camerino,  Dennis  Lima
Calheiros, Vicente Felix Correia, Marcos Barros Méro, Valter José de Omena
Acioly, Denise Guimarães de Oliveira e Luiz Albuquerque de Medeiros Filho.
Ausente, justificadamente, o Procurador de Justiça Márcio Roberto Tenório de
Albuquerque, bem como ausentes, por encontrarem-se em gozo de férias os
Procuradores de Justiça Sérgio Jucá e José Artur Melo. Por ser o mais antigo
membro  do  Colégio  dentre  os  presentes,  o  Presidente  da  reunião  foi
Procurador  de  Justiça  Antônio  Arecippo  de  Barros  Teixeira  Neto,  que
agradeceu a presença de todos e, confirmado o quorum necessário, declarou
aberta a sessão, perguntando aos presentes se todos haviam recebido a minuta
da ata da 2ª Reunião Ordinária e se, caso receberam, aprovariam o seu texto.
Passada à fase de votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
fez-se  a  leitura  da  ordem  do  dia,  a  saber:  1.  Proc.  PGJ  n.  3653/2017.
Interessado: Colégio de Procuradores de Justiça.  Assunto: Encaminhamento
do  resultado  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela  Comissão  Temporária  de
análise  das  determinações  contidas  no  Relatório  Final  de  Corregedoria
Nacional  do Ministério  Público;  2.  Proc.  SAJ MP n.  02.2018.00000869-5.
Interessado:  Promotor  de  Justiça  de  Traipu.  Assunto:  Solicitação  de
providências  relacionadas  à  modificação  do  nome  do  prédio-sede  da
Promotoria de Justiça de Traipu; 3. Proposta de Resolução CPJ. Interessado:
Procurador-Geral de Justiça.  Assunto: Regulamenta a estrutura do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Ministério Publico do Estado
de Alagoas – CAOP. Quanto ao item 1, o Presidente explicou que o processo
versava sobre a proposta de atualização do regimento interno do Colégio de
Procuradores de Justiça, elaborada pela Comissão Temporária instituída para
analisar as determinações da Corregedoria Nacional do Ministério Publico. O
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colegiado,  por  unanimidade,  deliberou  pela  designação  de  relator  para
apreciar a matéria. Obedecendo-se a ordem de antiguidade, o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Vicente Felix Correia foi designado relator do processo.
Quanto  ao  item  2,  o  Presidente  esclareceu  que  o  processo,  oriundo  da
Promotoria  de  Justiça  de  Traipu,  tem por  objeto  a  alteração  do  nome do
prédio-sede  da  Promotoria  de  Justiça  de  Traipu.  O colegiado,  por
unanimidade,  deliberou pela designação de relator para apreciar  a matéria.
Obedecendo-se  a  ordem  de  antiguidade,  o  Excelentíssimo  Procurador  de
Justiça José Artur Melo foi designado relator do processo. Quanto ao item 3,
o Presidente fez a leitura da ementa da proposta de resolução. Ato contínuo, o
colegiado,  por  unanimidade,  deliberou  pela  designação  de  relator  para
apreciar a matéria. Obedecendo-se a ordem de antiguidade, o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Márcio Roberto Tenório de Albuquerque foi designado
relator  do  processo.  Em seguida,  o  Presidente  deu por  encerrada a  pauta.
Adentrando  à  fase  das  comunicações,  o  Presidente,  Procurador  de  Justiça
Antônio Arecippo de Barros Teixeira Neto, descreveu sua emoção ao presidir
esta sessão do Colégio de Procuradores de Justiça. Ressaltou a necessidade da
designação de mais um assessor a cada órgão de execução de 2ª instância,
notadamente  para  auxiliá-los  no  âmbito  da  interposição  de  recursos.
Parabenizou a chefia e a direção administrativa da instituição pelo fato de
adquirir  os  novos  microfones  da  sala  de  reuniões.  Dada  a  palavra  ao
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dilmar Lopes Camerino, este lembrou
que o prazo de validade do concurso publico de provimento de cargos de
Promotor de Justiça do Ministério Publico de Alagoas está na iminência de
expirar. Expressou apoio ao Procurador-Geral de Justiça no que se refere aos
esforços  que  o  mesmo  vem  envidando  no  sentido  de  efetuar  novas
nomeações. Com a palavra o Presidente acompanhou as palavras ditas pelo
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dilmar Lopes Camerino e afirmou que
o apoio às novas nomeações é unânime no colegiado. O Presidente agradeceu
mais  uma  vez  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrada  a  reunião,
determinando a lavratura desta ata que fiz  e  rubriquei como Secretário do
Colégio de Procuradores de Justiça, Humberto Pimentel Costa, Promotor de
Justiça, sob a conferência e assinatura do Excelentíssimo Senhor Presidente
da sessão.

Antônio Arecippo de Barros Teixeira Neto
Procurador de Justiça
Presidente da Sessão

2


