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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REALIZADA 
AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ. 

1 
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, pelas quatorze horas, no Plenário 2 
Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro, situado à rua Promotor Manoel Alves 3 
Pessôa Neto, nº 97, Candelária, nesta Capital, realizou-se a décima quinta Sessão 4 
Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 5 
Norte, sob a presidência do Procurador Geral de Justiça, Doutor Manoel Onofre de Souza 6 
Neto. Presentes o Corregedor Geral, Luiz Lopes de Oliveira Filho, e os seguintes 7 
Conselheiros: Myrian Coeli Gondim D'Oliveira Solino (suplente convocada em face das 8 
férias da Conselheira Franciny Caldas), Maria Sônia Gurgel da Silva, Maria Vânia Vilela 9 
Silva de Garcia Maia, Mildred Medeiros de Lucena, Maria Auxiliadora de Souza Alcântara, 10 
Pedro de Souto, Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo, Valdira Câmara Torres Pinheiro 11 
Costa e Herbert Pereira Bezerra. Iniciada a sessão, foi aprovada, à unanimidade, a ata da 12 
décima quarta Sessão Extraordinária. NA ORDEM DO DIA. O Procurador Geral de Justiça 13 
registrou a presença dos Promotores de Justiça Leonardo Nagashima e José Hercy Ponte de 14 
Alencar, tendo ressaltado que os referidos membros encontravam-se de férias e folga de 15 
plantão, respectivamente. 1) Processo nº 2469/2010-PGJ. Interessado: Antônio de Siqueira 16 
Cabral. Assunto: Requerimento referente à análise dos critérios de promoção e remoção por 17 
merecimento. Relatora: Conselheira Myrian Coeli. A relatora expôs que o requerimento 18 
formulado pelo Bel. Antônio de Siqueira Cabral visa obter posicionamento deste Conselho 19 
Superior acerca do alcance do art. 61, inciso V, da Lei nº 8.625/1993 - LONMP e art. 130 da 20 
Lei Complementar Estadual nº 141/1996 e, após decisão fundamentada, se fizesse revisão da 21 
Resolução nº 005/2006 – CSMP e dos demais dispositivos que tratem da remoção por 22 
merecimento no Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Dra. Myrian 23 
Coeli votou no sentido de acolher o pleito do Promotor de Justiça Antônio de Siqueira Cabral 24 
como proposta de alteração a ser apensada às sugestões para modificação da Resolução nº 25 
005/2006 – CSMP, a qual será oportunamente apreciada por este órgão superior, haja vista 26 
que as disposições objeto de alterações não poderiam ser aplicáveis ao concurso de remoção 27 
por merecimento para o cargo de 81º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, em razão 28 
deste já se encontrar em andamento na data em que foi formulado o pedido. Observou, ainda, 29 
a Conselheira Relatora que o mesmo tratamento fora concedido ao requerimento formulado 30 
pelo Promotor de Justiça Sasha Alves do Amaral, em sessão realizada aos quatro dias de maio 31 
do ano em curso. O Conselho Superior, por unanimidade, aprovou o relatório e, no tocante à 32 
aplicabilidade do art. 61, inciso V, da Lei nº 8.625/1993 - LONMP e art. 130 da Lei 33 
Complementar Estadual nº 141/1996, por maioria, deliberou pela não aplicação dos referidos 34 
dispositivos por ausência de regulamentação por parte do Colegiado, vencida a Conselheira 35 
Vânia Vilela que transferiu sua fundamentação para o mérito do julgamento da remoção por 36 
merecimento para o cargo de 81º Promotor de Justiça da Comarca de Natal. Com relação às 37 
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propostas de modificação da Resolução nº 005/2006 – CSMP, o Conselho Superior, por 38 
unanimidade, deliberou pelo encaminhamento das sugestões do Bel. Antônio de Siqueira 39 
Cabral ao processo que trata da matéria, para fins de apreciação posterior pelo Colegiado. 2) 40 
No julgamento dos processos de remoção, foram apreciados os seguintes editais: a) Edital nº 41 
011/2010 – Remoção por MERECIMENTO. 81º Promotor de Justiça da Comarca de Natal – 42 
3ª Entrância. Processo nº 243/2010 – Antônio de Siqueira Cabral. Processo nº 253/2010 – 43 
José Hercy Ponte de Alencar. Processo nº 259/2010 – Mariana Marinho Barbalho Tavares. 44 
Processo nº 265/2010 – Izabel Cristina Pinheiro. Processo nº 277/2010 – Erickson Girley 45 
Barros dos Santos – DESISTÊNCIA. Processo nº 280/2010 – Sasha Alves do Amaral. 46 
Processo nº 284/2010 – Adriano da Gama Dantas. Processo nº 510/2010 – Karine de 47 
Medeiros Crispim Henriques. Processo nº 523/2010 – Leonardo Dantas Nagashima. Processo 48 
nº 567/2010 – Uliana Lemos de Paiva. Processo nº 606/2010 – Alexandre Gonçalves Frazão. 49 
Processo nº 615/2010 – Patrícia Antunes Martins – DESISTÊNCIA. Processo nº 617/2010 – 50 
Marconi Antas Falcone de Melo. Relatora: Conselheira Myrian Coeli. A Relatora votou nos 51 
seguintes termos: “MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 52 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE 53 
MERECIMENTO 81ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN – 3ª 54 
ENTRÂNCIA INTERESSADOS: ADRIANO DA GAMA DANTAS, ALEXANDRE 55 
GONÇALVES FRAZÃO ANTONIO DE SIQUEIRA CABRAL,  ERICKSON GIRLEY 56 
BARROS DOS SANTOS , ISABEL CRISTINA PINHEIRO  JOSÉ HERCY PONTE DE 57 
ALENCAR, KARINE DE MEDEIROS CRISPIM HENRIQUES, LEONARDO DANTAS 58 
NAGASHIMA, MARCONI ANTAS FALCONE DE MELO, MARIANA MARINHO 59 
BARBALHO TAVARES, PATRÍCIA ANTUNES MARTINS DE OLIVEIRA, SASHA 60 
ALVES DO AMARAL E ULIANA LEMOS DE PAIVA RELATORA:MYRIAN COELI 61 
GONDIM D´OLIVEIRA SOLINO RELATÓRIO: Trata-se do CONCURSO DE REMOÇÃO 62 
PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO para o cargo de 81º Promotor de Justiça da Comarca 63 
de Natal, deste Estado, de 3ª entrância, conforme Edital 011/2010, publicado DOE n.º 12.132, 64 
edição do dia 16.01.2010, em que se inscreveram os seguintes Promotores de Justiça: 65 
Processo nº 284/2010  – ADRIANO DA GAMA DANTAS; Processo n.º 696/2010 – 66 
ALEXANDRE GONÇALVES FRAZÃO; Processo n.º 243/2010 – ANTONIO DE 67 
SIQUEIRA CABRAL; Processo n.º 277/2010 – ERICKSON GIRLEY B. DOS SANTOS; 68 
Processo n.º 265/2010 – ISABEL CRISTINA PINHEIRO; Processo n.º 253/2010 – JOSÉ 69 
HERCY PONTE DE ALENCAR; Processo n.º 510/2010 – KARINE DE M. CRISPIM 70 
HENRIQUES; Processo n.° 523/2010 – LEONARDO DANTAS NAGASHIMA; Processo 71 
n.° 259/2010 – MARIANA M. BARBALHO TAVARES; Processo n.° 617/2010 – 72 
MARCONI ANTAS F. DE MELO; Processo n.° 615/2010 _ PATRÍCIA ANTUNES 73 
MARTINS; Processo n.º 280/2010  –  SASHA ALVES DO AMARAL e Processo n.º  74 
567/2010 – ULIANA LEMOS DE PAIVA Os candidatos instruíram devidamente seus 75 
pedidos anexando as declarações exigidas pelo artigo 127, da Lei Complementar 141, de 76 
09.02.1996 e pelo artigo 3º incisos I a VI e seu § 3º, da Resolução nº. 005/2006, do Conselho 77 
Superior do Ministério Público. Publicada a relação dos inscritos e não sendo oposta nenhuma 78 
impugnação ou feita reclamação, no tempo e na forma dos artigos 50 e 51 do   Regimento 79 
Interno do CSMP, os processos administrativos foram encaminhados ao Departamento de 80 
Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça, que prestou informações sobre os candidatos 81 
referentes ao lugar por eles ocupado na lista de antigüidade na entrância, bem assim, se 82 
figuraram ou não em lista anterior de Remoção pelo Critério de Merecimento, na mesma 83 
entrância, bem como foram informados os dias de substituição não remunerada, dentre outras. 84 
Neste ínterim, os candidatos ERICKSON GIRLEY BARROS DOS SANTOS e PATRICIA 85 
ANTUNES MARTINS  formularam pedido de desistência  ao concurso de remoção em 86 
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referência, em data de  08 de fevereiro de 2010 e 25 de fevereiro de 2010,  respectivamente. 87 
Na sequência, obedecendo-se ao disposto no artigo 53 da Resolução 03/2007- CSMP, os 88 
pedidos foram encaminhados à Corregedoria Geral que ofereceu “Parecer Prévio”  contendo  89 
informações úteis à aferição do merecimento, referentes  aos requisitos de admissibilidade e 90 
mérito, juntamente com o Relatório-Geral das Atividades Funcionais relativo a cada um dos 91 
concorrentes, nos termos do art. 54 da norma regimental. Entretanto, em razão de deliberação 92 
tomada pelo CSMP na 6ª sessão ordinária ocorrida no dia 1º de junho, a Corregedoria Geral 93 
nos dias 08 e 09 p.p. realizou novas inspeções na 4ª, 8ª e 9ª Promotorias de Justiça da 94 
Comarca de Mossoró, que tem como titulares os bacharéis JOSÉ HERCY PONTE DE 95 
ALENCAR, LEONARDO DANTAS NAGASHIMA e KARINE DE M. CRISPIM 96 
HENRIQUES, respectivamente, com o objetivo de atualizar os dados, em especial em relação 97 
aos candidatos que se encontravam em entrância inferior  por ocasião da última inspeção. 98 
Presentemente, examinando-se os pedidos de inscrição constata-se que  com exceção dos 99 
desistentes, os demais candidatos prosseguem na disputa e, na época da inscrição, todos se 100 
encontravam fora do quinto constitucional, enquanto alguns contavam com mais de dois anos 101 
de exercício na entrância. Assim, encontra-se concorrendo à remoção  os seguintes 102 
candidatos: ADRIANO DA GAMA DANTAS, ALEXANDRE GONÇALVES FRAZÃO, 103 
ANTONIO DE SIQUEIRA CABRAL, ISABEL CRISTINA PINHEIRO,  JOSÉ HERCY 104 
PONTE DE ALENCAR, KARINE DE MEDEIROS CRISPIM HENRIQUES, LEONARDO 105 
DANTAS NAGASHIMA, MARCONI ANTAS FALCONE DE MELO, MARIANA 106 
MARINHO BARBALHO TAVARES, SASHA ALVES DO AMARAL e ULIANA LEMOS 107 
DE PAIVA. É o relatório. V O T O  P R E L I M I N A R. Preliminarmente, necessário se faz 108 
o exame dos pedidos de desistência formulados pelos Promotores de Justiça ERICKSON 109 
GIRLEY B. DOS SANTOS e  PATRÍCIA ANTUNES MARTINS. Considerando que os 110 
candidatos desistentes demonstraram inequívoca e tempestivamente a falta de interesse em 111 
concorrerem à remoção por merecimento, voto pela HOMOLOGAÇÃO dos pedidos, para 112 
excluí-los da disputa à lista tríplice a ser formada. V O T O Para o conhecimento do pedido de 113 
Inscrição à Remoção pelo Critério de Merecimento, mister se faz verificar se foram atendidas 114 
as disposições do art. 93, inciso II, “b” da Constituição Federal, c/c art. 129 § 4º, bem como  115 
as dos artigos 123 e 127, da Lei Complementar nº 141/96, com as alterações introduzidas pela 116 
Lei Complementar nº 309/2005 e ao que  preceitua o art. 3º, incisos I a VI da Resolução 117 
005/2006-CSMP. Destarte, diante do que prescrevem  referidas normas, deve ser observado se 118 
os candidatos  preenchem as seguintes condições: I) 02 (dois) anos de exercício na entrância  119 
e II) integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade,  salvo se não houver com tais 120 
requisitos quem aceite o lugar vago. Na espécie, verifica-se que nenhum dos pretendentes 121 
ostenta os dois requisitos, porquanto como já foi pontuado, embora cinco tenham mais de dois 122 
anos na entrância, nenhum deles integra a primeira quinta parte da lista de antiguidade, razão 123 
pela qual seguem todos na disputa, enquadrando-se na parte final do art. 123, da LC nº 124 
141/96. Impende destacar também que os interessados devem atender as exigências 125 
constantes nos incisos I a IV do  artigo 127, da Lei Orgânica do Ministério Público potiguar, 126 
quais sejam: - a pontualidade com o serviço; -  o comparecimento com regularidade à 127 
respectiva Promotoria; - não ter sofrido pena disciplinar no período de 01 (um) ano anterior à 128 
elaboração da lista; -  não responder a processo-crime decorrente de infração inafiançável. 129 
Com a finalidade de averiguar o preenchimento do pressuposto de de admissibilidade  130 
contemplado  no art. 127, I da LC nº 141/96 que diz respeito à pontualidade com o serviço, 131 
foram realizadas diligências para verificar a existência de atrasos detectados por ocasião das 132 
inspeções realizadas. Isto porque, embora conste na Ficha Relatório de Inspeção de todos os 133 
candidatos que dos feitos analisados por amostragem, teria  havido o cumprimento de prazo 134 
processual em todos eles, contudo foram noticiados atrasos em duas Promotorias. Com efeito, 135 
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na 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró na devolução do Processo 136 
106.09.500613-8- TCO que encontrava-se com vista desde o dia 24.05.2010 (Inspeção 137 
realizada em 09.06.10) e na 2ª Promotoria de Justiça de Macau com referência ao Processo  nº 138 
105.08.001674-3, data de vista  para alegações de 14.40.10 (data de inspeção 20.04.10). Após 139 
diligências junto à Corregedoria Geral restou esclarecido que presentemente já tinha sido 140 
normalizada a tramitação com a devolução do TCO acima referido em data de 15.06.10, com 141 
manifestação ministerial, conforme comprova certidão em anexo fornecida pela Secretaria 142 
Criminal. Com referência ao segundo fato noticiado, constata-se que também já houve a 143 
devolução (28.04.2010), consoante se vê do sistema de acompanhamento processual do 144 
Tribunal de Justiça (movimentação processual em anexo). Igualmente, no que pertine a 145 
procedimento extrajudicial,  no “Parecer Prévio” da Corregedoria Geral referente ao 146 
candidato ANTÔNIO SIQUEIRA CABRAL, consta que foi expedida recomendação em 13 147 
de abril de 2010, para que ele impulsionasse dentro do prazo de quinze dias, oito inquéritos 148 
civis ali especificados, que estavam paralisados desde os anos de 2008 e 2009, comunicando a 149 
realização dos atos recomendados. Contudo, através do Ofício nº 182/2010-CGMP, datado de 150 
03.05.10   o Corregedor Geral informou que em  29.04.10 recebeu expediente do candidato 151 
destacando que recebeu a recomendação e providenciou o impulsionamento dos feitos 152 
extrajudiciais, tendo juntando certidão da Secretaria Judiciária a respeito do fato. Na obra 153 
“MINISTÉRIO PÚBLICO ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÃO E REGIME JURÍDICO”1, 154 
EMERSON GARCIA, ao tratar da temática referente à promoção e cumprimento dos deveres 155 
do cargo assim se expressa: De forma correlata ao dever de observância, tem-se que não será 156 
promovido o membro do Ministério Público que, injustificadamente, retiver autos em seu 157 
poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los à origem, sem o devido pronunciamento. 158 
Esse requisito, instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, alcança tanto os 159 
procedimentos de cunho judicial como os de natureza extrajudicial v.g.: inquéritos civis e 160 
policiais).Caberá ao Conselho Superior, norteado por parâmetros de razoabilidade, aferir se o 161 
atraso é justificado ou não. (negritei). Nos casos sob análise, constata-se que inobstante não 162 
tenha havido o cumprimento rigoroso dos prazos processuais por parte das Promotoras 163 
KARINE M. CRISPIM HENRIQUES (9ª Promotora de Justiça de Mossoró) e  ULIANA 164 
LEMOS DE PAIVA (2ª Promotora de Justiça de Macau) é de se ponderar que o atraso 165 
verificado tratou-se de um fato isolado no contexto ora analisado, referente a um único feito, 166 
que não mereceu sequer recomendação expressa do órgão corregedor e que, ademais, já foi 167 
sanado. No tocante a feito de natureza extrajudiciais, embora não se sujeite a prazo 168 
processual, deve, contudo, ser imprimida celeridade a sua tramitação, tendo o Promotor, na 169 
hipótese, cumprido recomendação a respeito, no prazo determinado e feito a devida 170 
comunicação. Destarte, à luz do princípio da razoabilidade é de se entender como atendidos 171 
este e os demais pressupostos de admissibilidade pelos mencionados candidatos, sem 172 
embargo de os citados atrasos serem considerados por ocasião da análise do desempenho 173 
funcional. Assim, entendendo que todos os requerentes ao presente Concurso  de Remoção 174 
por merecimento à 81ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal preenchem todos os 175 
pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame dos critérios objetivos. MÉRITO: A 176 
REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO pressupõe o atendimento  aos critérios 177 
legais previstos no artigo  93, incisos II, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, IV e VIII-A, da 178 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08 de 179 
dezembro de 2004, aplicados ao Ministério Público ex vi do disposto no art. 129, § 4º, da 180 
Carta Magna. Necessário, outrossim, sejam observadas as disposições da Lei Complementar 181 
n.º 141/96, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 305/2005, 182 

                                                 
1 In Ministério Público Organização, Atribuições e Regime Jurídico, 2ª Ed. Págs. 615/616  
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especialmente as contidas no artigo 126, bem como a Resolução n.º 02, de 21 de novembro de 183 
2005, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre os critérios objetivos e o 184 
voto aberto nas promoções por merecimento de membros dos Ministérios Públicos da União e 185 
dos Estados. Enfatize-se que considerando a necessidade de disciplinar a valoração objetiva 186 
de tais critérios na forma preconizada pela CF,  este eg. Conselho Superior, atendendo a 187 
determinação do Conselho Nacional do  Ministério Público editou a Resolução nº 005/2006 188 
que regulamentou os artigos 126 e seguintes da LC nº 141/96. Posteriormente, objetivando o 189 
seu aperfeiçoamento, foi editada  a Resolução n° 005/2008, que além de outras providências, 190 
deu nova redação ao art. 20 da resolução anterior, assim  como acrescentou o art. 20-A e 191 
modificou seu anexo. Para melhor sistematizar a aferição dos critérios objetivos, foi criada a 192 
planilha de avaliação nos moldes do anexo à Resolução nº 005/2006, na qual  foram 193 
considerados objetivamente os seguintes itens I) desempenho funcional; II) número de vezes 194 
que o candidato já constou em lista de merecimento; III) participação institucional; IV) 195 
aprimoramento da formação jurídica e profissional; e, V) conduta profissional e privada, com 196 
atribuição a estes critérios da pontuação máxima de 50 (cinqüenta) pontos, conferindo-se 30 197 
(trinta) pontos para o item I; 01 (um) ponto para o item II; 14 (quatorze) pontos para o item 198 
III; 04 (quatro) pontos para o item IV; e 01 (um) ponto para o item V. No caso, para proceder 199 
a análise destes critérios e a consequente  concessão de pontuação aos candidatos 200 
concorrentes ao cargo da 81ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, foram levadas em 201 
consideração  as informações constantes nos “Pareceres Prévios” ofertados pela Corregedoria-202 
Geral do Ministério Público, as Informações Suplementares extraídas do Relatório da 203 
Totalização de suas Atividades, os Relatórios de Visitas de Inspeção, a Consulta às Pastas 204 
Funcionais dos interessados, além das informações contidas em mais de uma dezena de 205 
expedientes encaminhados pela Corregedoria-Geral contendo correções, complementações e 206 
atualizações de dados. Tendo em vista o universo de onze concorrentes, foi feito um exame 207 
comparativo da vida funcional dos interessados, apurando-se a pontuação obtida por cada um 208 
deles em relação aos demais, adotando-se, a partir de critérios previamente definidos, o 209 
seguinte: 1) Para aferição da PRODUTIVIDADE foram usados os dados constantes do 210 
Relatório de Totalização de Atividades fornecido pela Corregedoria-Geral verificando-se que 211 
o candidato LEONARDO DANTAS NAGASHIMA é o parâmetro a ser considerado no 212 
presente Concurso, vez que este desenvolveu 5.875 atividades no período de 12 meses de 213 
atuação (of. 279/2010 – CGMP). Assim, para atribuir nota aos demais concorrentes foi feito 214 
cálculo matematicamente proporcional, levando-se em conta o volume de trabalho 215 
desenvolvido em igual espaço temporal. 2) Na PRESTEZA foi considerado o tempo razoável 216 
para a prática dos atos funcionais ou para a solução dos problemas que não exigem 217 
cumprimento de prazo legal, sendo aferida  pela média resultante entre o volume e o 218 
impulsionamento dos procedimentos extrajudiciais, bem como as condições da Promotoria. 219 
Neste tópico foi constatado que o candidato ANTÔNIO DE SIQUEIRA CABRAL mantém, 220 
proporcionalmente, o maior Volume de feitos extrajudiciais, qual seja 180. Ademais, para 221 
obtenção do valor referente ao Impulsionamento dos procedimentos examinados – 222 
Amostragem de 08 feitos em matéria extrajudicial – foi considerado quem impulsionou todos 223 
em prazo inferior a um mês, daí também sendo observado cálculo proporcional para os 224 
demais. Neste particular, apenas ISABEL CRISTINA PINHEIRO, LEONARDO DANTAS 225 
NAGASHIMA E SASHA ALVES DO AMARAL obtiveram a pontuação máxima (1,80) 226 
enquanto que KARINE DE MEDEIROS CRISPIM HENRIQUES teve a análise deste item 227 
prejudicada em virtude da inexistência de atuação extrajudicial. Já o candidato ANTÔNIO 228 
SIQUEIRA CABRAL, pelas razões anteriormente deduzidas, sofreu redução  na   pontuação 229 
deste subitem. Para a pontuação referente  às Condições da Promotoria foi atribuído 1,40, 230 
sendo que 0,60 para as instalações físicas  e 0,80 para o número de  servidores 231 
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disponibilizados ao Promotor, independente de sua qualificação. Neste contexto, foram 232 
seguidos os seguintes critérios: Promotoria  de Justiça funcionando em prédio cedido ou 233 
alugado foi atribuído 0,60 pontos; para sede  em prédio próprio foi dado 0,50 pontos. Em 234 
relação ao pessoal de apoio – recursos humanos - restou a nota 0,80, para  a promotoria que 235 
apresentasse o menor número de servidores, estando nesta situação  a ocupada pela candidata 236 
KARINE DE M. CRISPIM HENRIQUES. A partir daí, foram atribuídas as demais 237 
pontuações, ficando com 0,45 a Promotoria de Justiça ocupada pelo Bel ADRIANO DA 238 
GAMA por apresentar as condições mais favoráveis com percentual maior que três 239 
servidores. 3) No que concerne ao quesito PONTUALIDADE, que diz respeito ao 240 
cumprimento dos prazos legais, para efeito de pontuação, procedeu-se a  uma divisão sendo 241 
considerados os seguintes subitens: Volume, Urgência e Condições Gerais da Promotoria.  242 
Foi atribuído para os dois primeiros tópicos 1,80 ponto para cada um e para o último, foi 243 
mantida  a mesma pontuação adotada no quesito da PRESTEZA,  ou seja 1,40. Para obtenção 244 
do Volume, foi observada a média mensal de processos judiciais recebidos na Promotoria de 245 
Justiça em exercício, sendo parâmetro a Belª KARINE DE MEDEIROS CRISPIM 246 
HENRIQUES, com 123 processos/mês.  Quanto à Urgência – o cumprimento dos prazos foi 247 
avaliado a partir da amostra dos 8  ou 16 feitos judiciais indicados no relatório de inspeção, 248 
sendo atribuída nota 1,80 aos candidatos que o observaram em todos eles. No caso, na Ficha 249 
Relatório de Inspeção  à exceção de ISABEL CRISTINA PINHEIRO e SASHA ALVES DE 250 
AMARAL, cuja análise deste tópico restou prejudicada por não possuírem atribuição judicial, 251 
foi informado que nos feitos analisados por amostragem, todos os candidatos cumpriram os 252 
prazos processuais. Entretanto, como já mencionado, foi observado na inspeção de KARINE  253 
M. CRISPIM HENRIQUES realizada no dia 09 de junho corrente que o processo nº 254 
106.09.500613-8 – TCO encontrava-se com vista para manifestação desde o dia 24.05.2010. 255 
Já sobre a candidata ULIANA LEMOS DE PAIVA  foi informado que no momento da 256 
inspeção realizada em 20 de abril de 2010  havia o Processo 105.08.001674-3 com data de 257 
vista em 14.04.10 para oferecimento de alegações finais. À vista disso, para a pontuação, estas 258 
informações foram consideradas no comparativo com outros candidatos sobre os quais não 259 
constava  qualquer observação, havendo por conseguinte, redução em suas notas neste 260 
subitem. 4) Impende destacar que no subitem pronto atendimento compreendendo 261 
convocação, requisições e envio de relatórios, todos os interessados obtiveram 1,30 pontos, 262 
sendo oportuno lembrar que na sessão deste conselho realizada no dia   1º  do corrente mês,  263 
foi deliberado que para efeito de pontuação, devem ser observados apenas os últimos doze 264 
meses de atuação, razão pela qual, alguns atrasos no envio de relatórios verificados, não 265 
foram considerados, visto que  ocorreram há mais de um ano. 5)  Outrossim, não se pode 266 
olvidar que na mesma sessão deliberou-se, por maioria,  que a avaliação do subitem eficiência 267 
resultante de correição não deve ser procedida, salvo se todos os candidatos tiverem sido 268 
correicionados, o que no presente concurso resultou em pontuação zero, visto que só alguns 269 
concorrentes haviam sido submetidos à correição. 6) Cabe esclarecer que no subitem 270 
DEDICAÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO, dividido em Organização e Melhoria, foi 271 
atribuído 2,00 pontos para o primeiro e 1,00 para o segundo. Na organização foram adotados 272 
os conceitos e pontuações seguintes: ótimo = 2,00; muito bom = 1,50; bom = 1,00; regular = 273 
0,50. Para o segundo subitem foi levado em conta informação de dado concreto ou resolução 274 
de situação, dentro  do universo dos concorrentes. Neste contexto, MARCONI ANTAS é  o 275 
Promotor, com maior número a ser considerado, atribuindo-se a pontuação máxima. 7) Com 276 
relação ao item II que diz respeito ao NÚMERO DE VEZES QUE O CANDIDATO 277 
CONSTOU NA LISTA DE MERECIMENTO, registre-se  que no presente concurso só os 278 
candidatos ANTÔNIO SIQUEIRA CABRAL (2 vezes) MARIANA M. BARBALHO 279 
TAVARES ( 2 vezes alternadas)  e MARCONI ANTAS (1 vez) figuraram em lista de 280 
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remoção por merecimento. 8)No que concerne ao item III - PARTICIPAÇÃO 281 
INSTITUCIONAL, ao subitem relativo aos mutirões e júris, foi atribuído um ponto para cada  282 
cada uma das participações mencionadas. Frise-se, a propósito, que  MARCONI ANTAS  283 
neste subitem destaca-se como parâmetro nas duas, porquanto atuou em 207 processos, como 284 
também realizou 22 júris devidamente comprovados, sendo o candidato que apresentou maior 285 
número de atuações. Já no subitem  referente a substituições sem remuneração o citado 286 
Promotor também se apresenta como parâmetro, totalizando 145 dias entre os anos de 2008 a 287 
2010, consoante informação complementar enviada pela Corregedoria Geral, por meio do of. 288 
Nº 232/2010-CGMP, de 25.05.2010. 09) Ainda dentro deste item, a respeito das participações 289 
como conferencista, palestrante ou autor de tese, esclareça-se que não foram consideradas 290 
palestras repetidas e que só foram pontuadas aquelas proferidas em eventos jurídicos de 291 
interesse funcional ou institucional a teor do disposto no anexo à Resolução 005/2008. 292 
Obedecida esta orientação, o concorrente  MARCONI ANTAS mais uma vez surge como 293 
parâmetro apresentado 1 conferência  e 12 palestras suscetíveis de pontuação, alcançando 294 
0,70 pontos. 10) Com relação a publicações de artigos trabalhos e teses, também neste 295 
subitem, sobressai o nome do Promotor de Justiça, MARCONI ANTAS com um livro e dois 296 
artigos publicados. 11) Já no que tange à freqüência e aproveitamento de cursos, só foram 297 
pontuados os realizados pelos candidatos  após o ingresso na carreira do Ministério Público, e 298 
somente aqueles oficiais ou reconhecidos “a cada doze horas de atividades por ano”, 299 
conforme estabelece o Anexo à Resolução 005/2008-CSMP, tendo os concorrentes ISABEL 300 
CRISTINA  PINHEIRO e LEONARDO DANTAS NAGASHIMA obtido a pontuação mais 301 
elevada 2,70. Feitos estes esclarecimentos a respeito da sistemática adotada, ressalta-se que 302 
todos os dados estão nas Fichas utilizadas para a aferição do merecimento  em anexo, onde se 303 
pode verificar  item por item a pontuação e  as justificativas correspondentes, bem como o 304 
total de pontos obtidos por cada um. Assim, procedendo-se o cotejo de forma objetiva da 305 
atuação na carreira de todos os concorrentes do certame com iguais critérios de análise, 306 
seguindo a diretriz traçada pela Resolução expedida pelo Conselho Superior do Ministério 307 
Público, em atendimento a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, com 308 
valoração dos critérios objetivos estabelecidos na Constituição Federal, após o exame dos 309 
processos dos onze  candidatos à remoção  por merecimento para o cargo do 81º  310 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL-RN, de terceira entrância, chega-311 
se aos nomes dos seguintes candidatos para a formação da lista tríplice: 1.º LUGAR: Bel. 312 
MARCONI ANTAS FALCONE DE MELO - 28,64 PONTOS; 2.º LUGAR: Bel. 313 
LEONARDO DANTAS NAGASHIMA - 28,13 PONTOS; 3.º LUGAR: Belª  KARINE 314 
MEDEIROS CRISPIM HENRIQUES -  24,86 PONTOS. É como voto. Natal, 30 de junho de 315 
2010. Myrian Coeli Gondim D´Oliveira Solino. CONSELHEIRA RELATORA”. A 316 
Conselheira Vânia Vilela, tendo em vista a divergência no seu voto e, pelo fato de aplicar para 317 
esta remoção o disposto no art. 61, inciso V, da Lei nº 8.625/1993 - LONMP e art. 130 da Lei 318 
Complementar Estadual nº 141/1996, votou nos seguintes termos: “VOTO 1. Voto no sentido 319 
de homologar o pedido de desistência formulado, tempestivamente, pelos Bels. Erickson 320 
Girley Barros dos Santos e Patrícia Antunes Martins.  2. Procedendo ao exame de 321 
admissibilidade dos pedidos formulados pelas demais candidatos, verifico que todas eles 322 
informaram que se encontram com o serviço em dia, que não deram causa a adiamento de 323 
audiências, no período de doze meses anteriores ao pedido; que comparecem com 324 
regularidade às promotorias, não sofreram pena disciplinar no período de um ano anterior à 325 
elaboração da lista e não respondem a processo criminal por delito inafiançável. 3. Todavia, 326 
verifica-se das Fichas-Relatório de Inspeção dos Beis. Antonio Siqueira Cabral, Karine de 327 
Medeiros Crispin Henriques, e Mariana Marinho Barbalho que os mesmos receberam por 328 
parte da Corregedoria-Geral do Ministério Público, em razão das visitas de inspeção, 329 
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recomendações para impulsionarem os Procedimentos Extrajudiciais, inclusive tendo sido 330 
fixados prazos para cumprimento das providências. 4. A candidata Mariana M. Barbalho 331 
comprovou que recebeu dita recomendação em 30.03.2010, ou seja, após encerramento do 332 
prazo de inscrição, que ocorreu em 03.02.2010, conforme Certidão do Chefe do 333 
Departamento de Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça. 5. Os candidatos José Hercy, 334 
Adriano da Gama e Uliana Lemos de Paiva também receberam recomendações, contudo não 335 
se referem a impulsionamento de feitos, nem têm prazo para cumprimento. 6. À míngua de 336 
informações, nos autos sob exame, sobre o cumprimento de tais recomendações, me louvo do 337 
Parecer Prévio do Corregedor-Geral do Ministério Público no sentido de que os candidatos 338 
não se enquadram em quaisquer dos impedimentos previstos nos artigos 4º e 5º da Resolução 339 
nº 005/2006 do CSMP e julgo, portanto, atendido esse critério de admissibilidade. 7.Conheço, 340 
pois, dos pedidos dos candidatos que permanecem inscritos. 8. Examinados os critérios de 341 
admissibilidade dos pedidos formulados, passemos ao exame dos critérios objetivos previstos 342 
no art. 126 da Lei Complementar nº 141, de 09 de fevereiro de 1996, com as alterações 343 
determinadas pela Lei Complementar nº 309, de 27 de outubro de 2006, em combinação com 344 
as Resoluções 005/2006-CSMP, 008/2006-CSMP e 005/2008-CSMP. 9. As fichas individuais 345 
que acompanham o voto detalham com precisão a pontuação obtida por cada um. 10. Em 346 
anexo também seguem as planilhas de cálculo das notas da produtividade, presteza e 347 
pontualidade de cada um, os quadros resumo dos vários critérios avaliados e o quadro geral de 348 
pontuação. 11. Para chegar aos resultados ali apontados, esclareço, em primeiro lugar, que os 349 
critérios utilizados para a apreciação da remoção, ora em exame, obedecem ao disposto no 350 
artigo 93, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional 351 
nº. 45; aos princípios básicos da Administração, ditados pelo artigo 37 da Constituição 352 
Federal; artigo 93, inciso IX, aplicado ao Ministério Público por força do artigo 129, § 4º, da 353 
mesma Carta; à Lei nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; Lei Complementar nº. 141, de 09 354 
de fevereiro de 1996, com as alterações determinadas pela Lei Complementar nº. 309, de 27 355 
de outubro de 2005; Resolução nº. 005/2006-CSMP, que regulamenta os artigos 126 e 356 
seguintes da Lei Complementar Estadual nº. 141/96; Resolução nº. 02, de 21 de novembro de 357 
2005, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre os critérios objetivos e o 358 
voto aberto nas promoções por merecimento de membros dos Ministérios Públicos da União e 359 
dos Estados; Resolução nº. 09, de 05 de junho de 2006-CNMP, que define comarca de difícil 360 
provimento; além da decisão unânime proferida pelo Conselho Nacional do Ministério 361 
Público, em sessão realizada em 22 de maio de 2006, que acatando voto do relator, 362 
Conselheiro Hugo Cavalcanti Melo Filho, no procedimento de controle administrativo da 363 
Resolução nº. 05/2006-CSMP – processo nº. 0.00.0000.000110/2006-75 – determinou 364 
alterações na Planilha de Avaliação, as quais estão contidas na Resolução nº. 008/2006-CSMP 365 
e, por fim, à Resolução nº 005/2008-CSMP. 12. Esclareço, igualmente, que passo a adotar a 366 
partir deste voto novo procedimento quanto á avaliação do merecimento dos candidatos, 367 
examinando, em primeiro lugar, os remanescentes de listas anteriores, em obediência ao 368 
disposto no artigo 61, inciso V, da Lei nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que instituiu a 369 
Lei Orgânica nacional do Ministério Público e dispôs sobre normas gerais para a organização 370 
do Ministério Público dos Estados, reproduzido no art. 130, da Lei Complementar Estadual 371 
nº. 141, de 09 de fevereiro de 1996. 13. Verifico, na oportunidade, que, no presente concurso, 372 
não existem candidatos que atendam aos dois requisitos constitucionais, conforme previsto na 373 
alínea “b”, do inciso II, do artigo 93, da Constituição Federal, extensivo ao Ministério 374 
Público. 14. Verifico, outrossim, que há entre os 11 (onze) inscritos, 03 (três) que são 375 
remanescentes de listas anteriores, a saber, os Bacharéis: Antonio Siqueira Cabral, Mariana 376 
Marinho Barbalho Tavares e Marconi Antas Falcone de Melo.  15. Deixo claro, por outro 377 
lado, que esse novo proceder não implica em invalidação das promoções e remoções por 378 



 

Ata da décima quinta Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte, realizada no dia 30.06.10. 

 

merecimento anteriormente realizadas, por duas razões: a uma, porque ao desprezar as 379 
determinações dos dispositivos legais a que ora dou cumprimento, o Conselho Superior 380 
adotou, de boa fé, o entendimento de que, em não havendo entre os inscritos quem ostentasse 381 
os dois requisitos, todos os candidatos deveriam ser avaliados em situação de igualdade; a 382 
duas, porque, consoante já entendeu o Conselho Nacional do Ministério Público, ao examinar 383 
o Procedimento de Controle Administrativo nº 732/2008-65, acatando voto do Relator 384 
DIAULAS COSTA RIBEIRO: “A correção da sistemática adotada pelo Conselho Superior, 385 
por iniciativa própria, não retroage para alterar as movimentações  realizadas com base em 386 
enunciados anteriores, estes impugnados neste PCA. Princípio da segurança jurídica.” (Grifos 387 
acrescidos). 16. Com efeito, ao analisar esse PCA, que tinha por objeto o tema 388 
“Promoção/remoção por merecimento. Remanescentes de listas anteriores” o eminente 389 
Relator ao abordar o item “COMPATIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE 390 
ANTIGUIDADE, TEMPO DE ENTRÂNCIA E REMANESCÊNCIA DE LISTAS 391 
ANTERIORES PARA AS PROMOÇÕES/ REMOÇÕES POR MERECIMENTO” lembrou o 392 
princípio constitucional da segurança jurídica, encartado no art. 5º, XXXVI, que dispõe: A 393 
Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 17. E 394 
enfatizou: Se todas as movimentações na carreira do Ministério Público do Estado de Minas 395 
Gerais, desde a edição da Resolução Conjunta CSMP/CGMP nº. 2/2005, de 11 de Março de 396 
2005, foram realizadas com base na presunção de constitucionalidade, legalidade e 397 
juridicidade dos atos normativos existentes, não se pode negá-la agora. Logo, não há lugar 398 
para efeitos ex tunc (retroativo) aos novos enunciados. 18. Entendo, portanto, que todas as 399 
promoções e remoções pelo critério de merecimento que não observaram o exame prioritário 400 
dos candidatos remanescentes de listas devem ser mantidas, com base no princípio 401 
constitucional da segurança jurídica. 19. Pois bem. Voltando ao exame prioritário dos 402 
remanescentes de listas anteriores, valho-me, mais uma vez, do entendimento sustentado pelo 403 
Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO quando da apreciação do PCA nº. 282/2009-91, pelo 404 
Conselho Nacional do Ministério Público, ao observar que: “A solução de votar em três 405 
nomes de uma vez, incluindo no mesmo escrutínio candidatos remanescentes de listas 406 
anteriores e estreantes, foi outra subversão da ordem jurídica. O I inciso V do art. 61 da Lei 407 
Orgânica Nacional do Ministério Público, que determina a votação em primeiro lugar dos 408 
remanescentes de lista anterior, criou duas categorias de candidatos, que não podem ser 409 
misturados nos mesmos escrutínios. Havendo remanescentes de listas, o primeiro escrutínio 410 
deve se limitar a eles, podendo haver, no caso de mais de três candidatos remanescentes, 411 
outros escrutínios decorrentes do primeiro, mas nunca poderão ser misturados candidatos de 412 
categorias diferentes. Tenho reserva pessoal contra algum entendimento de que essa 413 
disposição legal ao usar a palavra lista no singular só se referiu à última lista, quando, então, 414 
haveria, sempre, apenas dois remanescentes. Penso que todos os remanescentes de listas, da 415 
anterior e de outras, têm o mesmo direito de ser examinados em primeiro lugar. Qual seria a 416 
lógica de se dar alguma preferência aos que ingressaram na última lista e não se dar a mesma 417 
preferência a quem esteve, por exemplo, na penúltima? Considero que o uso do singular não 418 
pode ser compreendido como restrição à última lista, mas como uma categoria de candidatos: 419 
os remanescentes de listas”. 20. E mais adiante enfatiza: Não há, portanto, igualdade absoluta 420 
no tratamento entre remanescentes e estreantes à formação da lista. A legislação elegeu duas 421 
diferenças em favor dos remanescentes: a) ser removido ou promovido após figurar em três 422 
listas consecutivas ou em cinco alternadas; b) ser examinado em primeiro lugar na sessão do 423 
Conselho Superior destinada a formar a lista tríplice – sem, contudo, atentar contra o princípio 424 
da igualdade e da proibição do arbítrio, a propósito dos quais é indispensável a lição de J.J. 425 
Gomes Canotilho: 'A fórmula 'o igual deve ser tratado igualmente e o desigual 426 
desigualmente', não contém o critério material de um juízo de valor sobre a relação de 427 
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igualdade (ou desigualdade). A questão pode colocar-se nestes termos: o que é que nos leva a 428 
afirmar que uma lei trata dois indivíduos de uma forma igualmente justa? Qual o critério de 429 
valoração para a relação de igualdade? Uma possível resposta, sufragada em algumas 430 
sentenças do Tribunal Constitucional, reconduz-se à proibição geral do arbítrio: existe 431 
observância da igualdade quando indivíduos ou situações iguais não são arbitrariamente 432 
(proibição do arbítrio) tratados como desiguais. Por outras palavras: “o princípio da igualdade 433 
é violado quando a desigualdade de tratamento surge como arbitrária. O arbítrio da 434 
desigualdade seria condição necessária e suficiente da violação do princípio da igualdade. 435 
Embora ainda hoje seja corrente a associação do princípio da igualdade com o princípio da 436 
proibição do arbítrio, este princípio, como simples princípio de limite, será também 437 
insuficiente se não transportar já, no seu enunciado normativo-material, critérios 438 
possibilitadores da valoração das relações de igualdade ou desigualdade. Esta a justificação de 439 
o princípio da proibição do arbítrio andar sempre ligado a um critério material objetivo. Este 440 
costuma ser sintetizado da forma seguinte: existe uma violação arbitrária da igualdade jurídica 441 
quando a disciplina jurídica não se basear num: i) fundamento sério; ii) não tiver um sentido 442 
legítimo; iii) estabelecer diferenciação jurídica sem um fundamento razoável'. J.J. Gomes 443 
Canotilho cita, ainda a propósito desses dois princípios segundo critérios de valor objetivo 444 
constitucionalmente relevante, a decisão do Tribunal Constitucional Português (AC 39/88): 'O 445 
princípio da igualdade não proíbe, pois, que a lei estabeleça distinções. Proíbe, isso sim, o 446 
arbítrio; ou seja, proíbe as diferenciações de tratamento sem fundamento material bastante; 447 
que o mesmo é dizer sem qualquer justificação razoável, segundo critério de valor objetivo 448 
constitucionalmente relevantes. Proíbe também que se tratem por igual situações 449 
essencialmente desiguais. (...)'2”. 21. Assim, por entender que as duas categorias de 450 
candidatos, ou seja, os remanescentes e os estreantes, são distintas, passo a examiná-las 451 
separadamente, aplicando a Resolução nº 005/2006 do CSMP, com as alterações procedidas 452 
pela Resolução nº 005/2008 – CSMP, primeiramente aos remanescentes e, depois, aos 453 
estreantes. 22. Para proceder à avaliação da produtividade louvei-me dos dados constantes do 454 
Parecer Prévio emitido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como dos 455 
Relatórios de Visitas de Inspeção, pelo mesmo órgão encaminhados. 23. Levando em 456 
consideração tais dados, atribui a maior nota ao candidato Antonio Siqueira que apresentou 457 
maior número de feitos e nota proporcional aos demais. 24. No que concerne ao item presteza, 458 
conceituada na planilha de avaliação como representada pela observância de tempo razoável 459 
para a prática de ato funcional ou solução de problema quando não haja prazo legalmente 460 
previsto, com vistas a equilibrar as variantes na aferição do critério, ou seja, o número de 461 
feitos extrajudiciais sob a responsabilidade de cada candidato, o tempo médio de 462 
impulsionamento despendido, e as condições de trabalho, louvei-me das informações 463 
prestadas pela Corregedoria-Geral. Aos dois primeiros itens (volume de feitos extrajudiciais e 464 
prazo médio para o impulsionamento) foi atribuída pontuação máxima de 1,70 e às condições 465 
de trabalho 1,60 ponto. Assim o candidato que apresentou maior número de feitos 466 
extrajudiciais serviu como parâmetro, e nota proporcional aos demais. Ao item 467 
impulsionamento dos feitos, o cálculo se deu relativizando os feitos impulsionados 468 
mensalmente em relação ao total dos procedimentos examinados por amostragem, analisados 469 
pela Corregedoria-Geral e, como nenhum candidato movimentou todos os procedimentos 470 
mensalmente, o que equivaleria a  1,70, a maior nota foi atribuída ao candidato que 471 
apresentou o maior número de feitos com intervenções mensais e nota proporcional aos 472 
demais. 25. As condições de trabalho foram consideradas tanto com relação à presteza quanto 473 
com relação à pontualidade, para que os Promotores de Justiça com menor estrutura de 474 

                                                 
2 J.J. Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1997,  Coimbra, Almedina, PP. 390-1. 
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pessoal e de instalação da Promotoria de Justiça não fossem prejudicados diante daqueles que 475 
contam com uma situação mais favorável nessa questão. Daí, para efeito de pontuação, 476 
utilizei os seguintes critérios: a) quanto à estrutura de pessoal: Agente Administrativo do 477 
Ministério Público: 1,00; Agente de Portaria do MP: 0,50; ASG: 0,50; Servidor Municipal 478 
cedido e estagiário: 0.50; Policial Militar: 0,50; serviço de moto: 0,50; se o serviço for 479 
prestado 2 vezes por mês, 0,25; se apenas uma vez por semana, 0,12;   b) instalações físicas: 480 
os inscritos que contam com prédio próprio, com instalações satisfatórias receberam 0,80; os 481 
cujas Promotorias funcionam em prédios alugados ou cedidos receberam 0,70;os que 482 
funcionam nos Fóruns receberam 0,60. A partir daí, a candidata com menor pontuação passou 483 
a ser o parâmetro, sendo-lhe atribuídos 1,60 pontos e nota proporcional aos demais. Adotei 484 
também o critério de dividir a pontuação quando os recursos humanos são compartilhados por 485 
duas ou mais Promotorias, mantendo, no entanto, a pontuação de 0,50 quando o serviço de 486 
copa e dos ASG são terceirizados, para evitar tratamento desigual em relação aos candidatos 487 
que ocupam instalações da sede da Procuradoria Geral, onde tais serviços são terceirizados. 488 
26. No tocante à pontualidade, que, nos temos da Resolução nº 005/2006 - CSMP é 489 
representada pela observância dos prazos legais, levando-se em consideração o volume de 490 
feitos, a complexidade, a urgência das questões envolvidas e as condições gerais de trabalho, 491 
à míngua de informações sobre o critério e urgência das questões em relação aos inscritos no 492 
Relatório de Inspeção e no Parecer Prévio da Corregedoria-Geral, procedi da seguinte forma: 493 
a) atribui: aos itens média mensais de feitos e impulsionamento pontuação máxima de 1,7 494 
pontos, e às condições de trabalho atribuí 1,60, adotando quanto a este último subitem o 495 
mesmo procedimento já explicitado quanto ao tema, no item presteza; b) quanto ao volume de 496 
feitos, utilizei como parâmetro a candidata que apresentou maior número de intervenções 497 
mensais, em média, e nota proporcional aos demais; c) no tocante à urgência das questões, 498 
cujo cálculo se faz relativizando o número de processos em atraso diante do total de feitos por 499 
amostragem analisados pela Corregedoria-Geral de Justiça todos os candidatos mereceram 500 
pontuação máxima de 0,85, porquanto todos apresentaram cumprimento dos prazos em todos 501 
os processos examinados pela  Corregedoria na amostragem; d) quanto ao subitem processos 502 
com vista que é calculado atribuindo-se, para cada processo com prazo excedido, redução de 503 
1% da pontuação máxima atribuída ao subitem, qual seja 0,85 ponto, todos os candidatos 504 
receberam a nota máxima uma vez que a maioria não tinha processos com vista no momento 505 
da inspeção e a única candidata, que tinha apenas 10, estava no prazo. 27. Quanto ao item 506 
pronto atendimento às convocações, instruções e pedidos de informação dos órgãos da 507 
Administração Superior do Ministério Público Estadual baseei-me nas informações trazidas 508 
pela Corregedoria, atribuindo a nota máxima aos candidatos que entregaram todos os 509 
Relatórios em dia.  No que atine ao candidato que entregou relatórios em atraso, em período 510 
superior a 1 ano da data da presente votação,  considerei prescrito o atraso, com base no art. 511 
255, I, da Lei Complementar nº 141/96.   28. Relativamente ao item avaliação da eficiência 512 
em razão da atuação funcional constante dos assentos individuais, resultante de visita de 513 
inspeção, louvei-me das conclusões constantes dos Relatórios de Inspeção fornecidos pela 514 
Corregedoria-Geral do Ministério Público atribuindo 2,00 pontos para o conceito ótimo, 1,50 515 
para o conceito muito bom,não havendo, no presente concurso, candidato com conceito bom 516 
(1,00) nem regular ( 0,50). 29. No que toca aos demais itens, convêm registrar que não foram 517 
realizadas correições em todas as Promotorias de titularidade dos candidatos, razão pela qual, 518 
em respeito ao princípio da isonomia, deixei de pontuar tal item. 30. No que concerne ao item 519 
nota abonadora, que vale de 0 a 0,20,  atribui 0,20 para o candidato que a ostentou.. 31. 520 
Quanto à inspeção permanente à qual atribuo a pontuação de conformidade com a informação 521 
prestada no parecer prévio, correspondendo ao conceito acima da média 0,20 pontos; ao 522 
conceito na média 0,10 ponto e abaixo da média: 0,00 ponto, no presente concurso nenhum 523 
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candidato que se submeteu a tal avaliação. 32. Na dedicação no exercício do cargo avaliada 524 
pelo trabalho desenvolvido na Promotoria, com destaque para as medidas adotadas para a sua 525 
melhoria e organização, a Corregedoria Geral atribui conceitos Ótimo, Muito Bom, Bom e 526 
Regular, correspondendo 2,00 pontos ao primeiro; 1,50 ao segundo e 1,00 ao terceiro e 0,50 527 
ao último, sendo que, no concurso sob exame não houve avaliação aquém de bom. Em relação 528 
à melhoria, foram consideradas as informações constantes do Parecer Prévio, sendo atribuído 529 
até o máximo de 1,00 ponto conforme a importância e quantidade das medidas para a 530 
melhoria da Promotoria. 33. No que concerne às Promotorias de difícil provimento, a 531 
Resolução nº 09 de 05 de junho de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe 532 
que a expressão se refere ao local de difícil provimento, circunstância que não se aplica a 533 
qualquer Promotoria deste Estado, deixando, portanto, de ser pontuada. 34. Em relação à 534 
qualidade técnica, foram utilizadas as informações prestadas pela Corregedoria-Geral quanto 535 
à fundamentação jurídica, redação e zelo, correspondendo: 2,50 a excelente/ótima; 2,00 a 536 
muito boa. Nenhum candidato recebeu 1,50, que equivale a boa e 1,00 , que corresponde a 537 
regular;  e, para pontuação da segurança considerei os critérios de conhecimento jurídico e 538 
certeza no posicionamento adotado pelo candidato, atribuindo: 1,80 a ótima; 1,50 a muito 539 
boa; não havendo candidatos com nota 1,20, que corresponde a  boa e 1,00, que equivale a 540 
regular. 35. O número de vezes que os candidatos tenham constado em lista de merecimento é 541 
pontuado de acordo com o que estabelece o Anexo à Resolução nº 005/2006-CSMP, com a 542 
redação determinada pelas Resoluções nº 008/2006-CSMP e 005/2008-CSMP. No presente 543 
certame 02 candidatos obtiveram 0,50 pontos e 01 obteve 0,25. 36. O item III - Participação 544 
Institucional, está subdividido em 6 sub-itens: 36.1. Participação comprovada em mutirões e 545 
sessões do júri popular, quando designado sem prejuízo de suas funções, assegurada a 546 
participação de todos os quantos manifestarem interesse, que será pontuada a cada cinqüenta 547 
processos ou cinco sessões do Tribunal do Júri. Este critério é aferido levando em 548 
consideração as informações prestadas pela Corregedoria, pelo Departamento de Pessoal e 549 
consulta aos demais documentos postos à disposição pela Corregedoria Geral, atribuindo-se 550 
1,00 ponto para quem tem a maior atuação superior a cinqüenta processos, e proporcional aos 551 
demais, no caso de mutirão e idêntica nota para cinco ou mais atuações no Tribunal do Júri, 552 
excetuadas as da própria atribuição do concorrente. 36.2. Substituição não remunerada, exceto 553 
os casos de substituição automática, mediante comprovação de exercício,é apurada da 554 
seguinte forma: são  considerados os números de dias de substituição, salvo as automáticas, os 555 
quais são adequados aos limites estabelecidos nas alíneas do subitem 2, do item a, do Capitulo 556 
II, do Anexo à Res. 005/3006-CSMP,com as alterações determinadas pela Res. 005/2008-557 
CSMP, qual seja, entre a data de sua publicação (05.03.2008) e a da publicação do presente 558 
edital, que ocorreu em 16.01.2010.. 36.3. Participação como conferencista, palestrante ou 559 
autor de teses em cursos, seminários, jornadas e congressos jurídicos de interesse funcional ou 560 
institucional. Para aferição de pontuação neste sub-item, atribuo 0,70 a quem proferiu maior 561 
número de palestras e proporcional aos demais. Insta esclarecer que aos candidatos que 562 
apresentam palestra com o mesmo tema é atribuída a estas participações ¼ (um quarto) da 563 
pontuação conferida a palestras sobre temas variados, sendo tal proceder decorrente da 564 
necessidade de tratar diferentemente o trabalho despendido entre a elaboração de várias 565 
palestras sobre temas variados e a elaboração de uma única palestra sobre determinado tema 566 
proferida repetidas vezes. 36.4. Em relação à publicação de artigos, trabalhos e teses em 567 
livros, revistas ou periódicos jurídicos como autor ou co-autor, sobre temas jurídicos de 568 
relevância funcional e/ou institucional, excetuando-se a publicação por meio eletrônico, a 569 
pontuação é aferida levando em consideração as informações prestadas pela Corregedoria e 570 
sempre tendo por base a proporcionalidade à maior produção, considerando-se: peso 1 para 571 
artigos, peças e monografias publicados; peso 2 para coautoria em obra jurídica e peso 3 para 572 
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obras jurídicas de autoria do candidato. 36.5. A avaliação da contribuição para o 573 
aprimoramento da legislação, da organização e da administração do Ministério Público, desde 574 
que não seja atribuição inerente à função desempenhada, é procedida com acatamento ao 575 
entendimento firmado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do Processo 576 
nº 0.00.000.000110/2006-75, deixando-se de considerar “participação em comissão de 577 
concurso, comissão de sindicância, em cursos promovidos pelo Centro de Estudos como 578 
palestrante, em audiências por designação do Procurador-Geral de Justiça, em comissões ou 579 
grupos de estudo”, tendo em vista que, consoante ficou consignado no voto do Conselheiro 580 
Hugo Cavalcanti Melo Filho, essas atividades “serão exercidas pelo Ministério Público ao 581 
talante da Administração Superior, circunstância que poderá ensejar favorecimentos 582 
indesejáveis”. Esta Conselheira modificou, portanto, seu entendimento anterior, quanto à 583 
análise de registro de contribuições para o Ministério Público, considerando a decisão 584 
Plenária do Conselho Nacional do Ministério Público proferida nos autos mencionado e 585 
fundamentando-se no princípio da impessoalidade que regulamenta a Administração Pública. 586 
36.6. A premiação em concurso de interesse institucional é pontuada a quem a ostenta 587 
relativizando o número de prêmios. Neste concurso, todavia, nenhum candidato pontuou. 37. 588 
No que concerne à substituição não remunerada, exceto os casos de substituição automática, 589 
mediante comprovação, procedo da seguinte forma: considero o número de dias de 590 
substituição, salvo as automáticas, os quais são adequados aos limites estabelecidos nas 591 
alíneas do subitem 2, do item a, do Capitulo II, do Anexo à Res. 005/2006-CSMP,com as 592 
alterações determinadas pela Res. 005/2008-CSMP, qual seja, entre a data de sua publicação 593 
(05.03.2008) e a da publicação do presente edital, que ocorreu em 16.01.2010. 38. Com 594 
relação à Freqüência e Aproveitamento em Cursos Oficiais ou Reconhecidos de 595 
Aperfeiçoamento, item III – Participação Institucional, convém ressaltar que o Anexo à 596 
Resolução nº 005/2006-CSMP preceitua que a cada 12 horas de atividade por ano 597 
comprovada será atribuída nota 0,30, no limite máximo de 3,00. O cálculo é realizado 598 
somando-se a carga horária anual dos cursos e dividindo-se por doze; o valor obtido é 599 
multiplicado por 0,30, correspondendo a nota final do candidato à soma dos valores anuais. 600 
São desconsiderados os cursos não chancelados ou não realizados pelo CEAF ou pela 601 
Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da já citada Resolução, bem como aqueles em cujos 602 
respectivos certificados não constam a carga horária, como também os simpósios, à falta de 603 
previsão legal. 39. Não havendo candidato que tenha exercido qualquer cargo ou função 604 
previstos na alínea c, do inciso III – Participação Institucional, da Planilha de Avaliação, não 605 
houve pontuação. 40. Quanto ao aprimoramento da formação jurídica e profissional nenhum 606 
dos candidatos comprovou possuir o título de doutor que prevê 2,00 pontos; apenas 01 possui 607 
o de mestre, ao qual é atribuído 1,40 pontos,. Contudo, em tendo se afastado para fazê-lo, o 608 
candidato recebeu 0,70. Apenas 01 possui o de especialista, após investidura na carreira, ao 609 
qual é atribuído 0,60 ponto. 41. No que tange à conduta profissional e privada, a avaliação da 610 
Corregedoria-Geral permitiu que todos os inscritos obtivessem a nota máxima. 42. De 611 
conseguinte, aplicados os critérios objetivos e após a comparação das fichas individuais, esta 612 
Conselheira chegou aos seguintes resultados, na ordem decrescente: 613 

CANDIDATO PONTUAÇÃO 
Marconi Antas 29,54 
Mariana Tavares 24,44 

Antônio Siqueira 24,17 

43. Dando prosseguimento, procedi à avaliação dos candidatos estreantes, utilizando os 614 
mesmos critérios adotados anteriormente. 44. São estreantes neste certame: José Hercy Ponte 615 
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de Alencar, Izabel Cristina Pinheiro, Sasha Alves do Amaral, Adriano da Gama Dantas, 616 
Karine de Medeiros Crispin Henriques, Leonardo Dantas Nagashima,  Uliana Lemos de 617 
Paiva, e Alexandre Gonçalves Frazão. 45. Na avaliação da Produtividade, a maior nota foi do 618 
candidato Leonardo Dantas Nagashima com 5.875 feitos. 46. No que concerne ao item 619 
presteza, o candidato que apresentou o maior número de feitos extrajudiciais foi José Hercy 620 
com 67 procedimentos, servindo como parâmetro. As notas dos demais foram proporcionais. 621 
Ao item impulsionamento os candidatos que apresentaram impulsionamento mensal 622 
obtiveram nota máxima e dos demais proporcionais. Quanto às condições de trabalho, cuja 623 
pontuação é calculada de forma inversamente proporcional, o parâmetro foi a candidata 624 
Uliana Lemos que totalizou 2,15 pontos, recebendo 1,60. Os demais foram proporcionais. 47. 625 
No tocante à pontualidade, a maior média de processos foi da cândida Karine Crispin que 626 
apresentou 123 processos, obtendo 1,70. Ao impulsionamento foi atribuída a pontuação 627 
máxima ( 0,85), com exceção dos  candidatos  Sasha A. do Amaral e Izabel Cristina Pinheiro 628 
que não têm atribuição judicial. As condições de trabalho foram avaliadas da mesma forma 629 
que no item presteza. 48. Quanto ao item pronto atendimento, todos os candidatos obtiveram 630 
conceito máximo (1,30). 49. Relativamente ao item avaliação da eficiência atribuí 2,00 pontos 631 
para o conceito ótimo, 1,50 para o conceito muito bom, não tendo havido candidato com 632 
conceito bom. 50. No item inspeção permanente os candidatos Leonardo Nagashima e 633 
Alexandre Frazão receberam avaliação acima da média, obtendo 0,20 pontos e os candidatos 634 
Sasha e Karine, com avaliação na média, receberam 0,10 ponto. 51. Na dedicação no 635 
exercício do cargo atribui 2,00 aos candidatos que ostentaram conceito ótimo (José Hercy, 636 
Izabel, Sasha, Adriano, Leonardo, e Alexandre Frazão) e 1,50 pontos às candidatas Karine e 637 
Uliana que obtiveram conceito muito bom.  No que concerne à melhoria, atribui 0,50 aos 638 
candidatos que apresentaram um registro de melhoria; 1,00 ponto às candidatas Karine 639 
Crispin e Uliana, sendo à primeira por ter propiciado a instalação de sede própria, fora do 640 
Fórum, na Promotoria de Parelhas e à última por ter intermediado contato da Procuradoria-641 
Geral de Justiça com o Prefeito Municipal para conseguir terreno para construção da sede da 642 
PJ de Cruzeta e por ter conseguido cessão  de Vigilantes para a segurança noturna e dos finais 643 
de semana. O candidato Adriano Gama não registrou pontuação nesse item. 52. No que 644 
concerne às Promotorias de difícil provimento, a Resolução nº.  09 de 05 de junho de 2006, 645 
do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe que a expressão se refere ao local de 646 
difícil provimento, circunstância que não se aplica a qualquer Promotoria deste Estado, 647 
deixando, portanto, de ser pontuada. 53. Em relação à qualidade técnica, os candidatos Izabel 648 
Pinheiro, Sasha Amaral, Leonardo Nagashima, Uliana Lemos e Alexandre Frazão receberam 649 
2,50 pontos, pelo conceito Ótimo que lhes foi atribuído na inspeção; os candidatos Adriano 650 
Gama e Karine Crispin receberam 2,00 pontos, pelo conceito Muito Bom; e José Hercy 651 
recebeu 1,50 em face do conceito Bom. 54. Quanto à segurança jurídica, atribui 1,20 pontos 652 
os candidato José Hercy, que apresentou conceito Bom, 1,50 pontos à candidata Karine 653 
Crispin, que obteve conceito Muito Bom e 1,80 pontos aos demais, que obtiveram conceito 654 
ótimo. 55. Entre os estreantes, por óbvio, nenhum constou em lista de merecimento.  56. O 655 
item III - Participação Institucional, está subdividido em 6 sub-itens: 56.1. Participação 656 
comprovada em mutirões e sessões do júri popular: Ao candidato José Hercy, que trabalhou 657 
em 136 processos em mutirão, atribui 1,00 ponto; ao candidato Sasha, que oficiou em 65 658 
processos, atribui 0,48, como nota proporcional. Os demais candidatos, ou não ostentaram tal 659 
participação ou a tiveram em números insuficientes para pontuar, nos termos da Res. 660 
005/2008. E o candidato Adriano Gama não pontuou em razão da informação da 661 
Corregedoria-Geral de que a devolução dos processos foi posterior ao prazo de inscrição. 662 
Quanto à atuação em Júri, apenas o candidato Leonardo Nagashima comprovou a participação 663 
em 05 Júris e obteve 1,00 ponto. 56.2. Substituição não remunerada, exceto os casos de 664 
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substituição automática, mediante comprovação de exercício: considerando o número de dias 665 
de substituição, salvo as automáticas, os quais foram adequados aos limites estabelecidos nas 666 
alíneas do subitem 2, do item a, do Capitulo II, do Anexo à Res. 005/3006-CSMP,com as 667 
alterações determinadas pela Res. 005/2008-CSMP, qual seja, entre a data de sua publicação 668 
(05.03.2008) e a da publicação do presente edital, que ocorreu em 16.01.2010, os candidatos 669 
Adriano Gama e Alexandre Frazão obtiveram 0,25; o candidato Leonardo obteve 0,50 e a 670 
candidata Karine conseguiu 0,75 ponto. 56.3. Participação como conferencista, palestrante ou 671 
autor de teses em cursos, seminários, jornadas e congressos jurídicos de interesse funcional ou 672 
institucional. Para aferição de pontuação neste sub-item, atribui 0,70 a quem apresentou maior 673 
número de atuação,  no caso o candidato Sasha Amaral, com 09 palestras e 02 teses e nota 674 
proporcional aos demais. Insta esclarecer que aos candidatos que apresentaram palestra com o 675 
mesmo tema, atribuí a estas participações ¼ (um quarto) da pontuação conferida a palestras 676 
sobre temas variados, sendo tal proceder decorrente da necessidade de tratar diferentemente o 677 
trabalho despendido entre a elaboração de várias palestras sobre temas variados e a elaboração 678 
de uma única palestra sobre determinado tema proferida repetidas vezes. 56.4. Em relação à 679 
publicação de artigos, trabalhos e teses em livros, revistas ou periódicos jurídicos como autor 680 
ou co-autor, sobre temas jurídicos de relevância funcional e/ou institucional, excetuando-se a 681 
publicação por meio eletrônico, a candidata Izabel Pinheiro obteve a maior pontuação – 0,50, 682 
pela publicação de artigo, que tem peso 1 e coautoria na Obra “Estatuto do Idoso 683 
Comentado”, que tem peso 2; a candidata Uliana   que também é coautora do Livro “Estatuto 684 
do Idoso Comentado”, obteve nota proporcional ( 0,33) e o candidato Sasha Amaral, que 685 
publicou 01 artigo, que tem peso 1, recebeu 0,17 ponto.Os demais não pontuaram, inclusive a 686 
candidata Karine, que não comprovou a efetiva publicação da obra que indicou. 56.5. A 687 
avaliação da contribuição para o aprimoramento da legislação, da organização e da 688 
administração do Ministério Público, desde que não seja atribuição inerente à função 689 
desempenhada, foi procedida com acatamento ao entendimento firmado pelo Conselho 690 
Nacional do Ministério Público, nos autos do Processo nº 0.00.000.000110/2006-75, 691 
deixando-se de considerar   “participação em comissão de concurso, comissão de sindicância, 692 
em cursos promovidos pelo Centro de Estudos como palestrante, em audiências por 693 
designação do Procurador-Geral de Justiça, em comissões ou grupos de estudo”, tendo em 694 
vista que, consoante ficou consignado no voto do Conselheiro Hugo Cavalcanti Melo Filho, 695 
essas atividades “serão exercidas pelo Ministério Público ao talante da Administração 696 
Superior, circunstância que poderá ensejar favorecimentos indesejáveis”. Dessa forma, a 697 
candidata Izabel Pinheiro recebeu 0,50 por 03 contribuições e a candidata Uliana Lemos 698 
recebeu 0,17, por 01 contribuição. 56.6. No presente concurso, nenhum candidato ostentou 699 
premiação em concurso de interesse institucional. 57. Com relação à Freqüência e 700 
Aproveitamento em Cursos Oficiais ou Reconhecidos de Aperfeiçoamento, os candidatos 701 
Izabel Pinheiro e Leonardo Nagashia obtiveram 2,70; a candidata Uliana Lemos, conseguiu 702 
2,10; José Hercy e Alexandre Frazão totalizarão 1,50, e os candidatos Sasha Amaral e 703 
Adriano Gama conseguiram 1,20 pontos; a candidata Karine não apresentou freqüência em 704 
cursos nos moldes da Resolução 005/2006-CSMP. 58. Não havendo candidato que tenha 705 
exercido qualquer cargo ou função previstos na alínea c, do inciso III – Participação 706 
Institucional, da Planilha de Avaliação, não houve pontuação. 59. Quanto ao aprimoramento 707 
da formação jurídica e profissional nenhum dos candidatos comprovou possuir o título de 708 
doutor que prevê 2,00 pontos; nenhum possui o de mestre, e os candidatos Izabel Pinheiro, 709 
Sasha Amaral, Adriano Gama, Leonardo Nagashima e Uliana Lemos possuem título de 710 
Especialista, após investidura na carreira, recebendo 0,60 ponto. 60. No que tange à conduta 711 
profissional e privada, a avaliação da Corregedoria-Geral permitiu que todos os inscritos 712 
obtivessem a nota máxima. 61. De conseguinte, aplicados os critérios objetivos e após a 713 
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comparação das fichas individuais, esta Conselheira chegou aos seguintes resultados, quanto 714 
aos estreantes, na ordem decrescente: 715 

NOME PONTUAÇÃO 

Leonardo Dantas Nagashima 29,37 

Uliana Lemos de Paiva 25,20 

Karine de Medeiros Crispin Henriques 25,15 

Izabel Cristina Pinheiro 23,39 

Alexandre Gonçalves Frazão 23,23 

Sasha Alves do Amaral 22,07 

Adriano da Gama Dantas 21,21 

José Hercy Pontes de Alencar 20,27 

62. Concluídas tais avaliações, tudo devidamente sopesado, indico para compor a lista, em 1º 716 
lugar, o Bel. Marconi Antas Falcone de Melo, que obteve 29,54 pontos, não porque é ele 717 
remanescente de lista anterior, posto que, nesse passo, comungo do mesmo entendimento já 718 
adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, quando do julgamento do PCA 719 
732/2008-65, sob a Relatoria do então Conselheiro DIAULAS COSTA RIBEIRO, no sentido 720 
de que “Membro do Ministério Público remanescente de lista para remoção ou promoção por 721 
merecimento não tem prerrogativa em relação aos demais concorrentes, salvo aquelas 722 
expressamente previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica: a) ser removido ou 723 
promovido após figurar em três listas consecutivas ou em cinco alternadas; b) ser examinado 724 
em primeiro lugar na sessão do Conselho Superior destinada a formar a lista tríplice”. 63. O 725 
indico porque, entre todos os candidatos, tendo sido devidamente avaliado em relação aos 726 
integrantes de sua categoria – remanescentes – foi o que obteve a maior nota do certame, 727 
conforme se pode observar do quadro abaixo: 728 

 NOME PONTUAÇÃO 

1º Marcone Antas Falcone de Melor 29,54 

2º Leonardo Dantas Nagashimae 29,37 

3º Uliana Lemos de Paivae 25,20 

4º Karine de Medeiros Crispin Henriquese 25,15 

5º Mariana Marinho Barbalho Tavaresr 24,44 

6º Antônio de Siqueira Cabralr 24,17 

7º Izabel Cristina Pinheiroe 23,39 

8º Alexandre Gonçalves Frazãoe 23,23 

9º Sasha Alves do Amarale 22,07 

10º Adriano da Gama Dantase 21,21 

11º José Hercy Pontes de Alencare 20,27 

e – Estreantes 729 
r  – Remanescentes 730 

64. Para o segundo lugar, indico o Bel. Leonardo Dantas Nagashima, que obteve 29,37 731 
pontos, o qual tendo sido igualmente avaliado entre os de sua categoria – estreantes- foi, no 732 



 

Ata da décima quinta Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte, realizada no dia 30.06.10. 

 

certame, o que conseguiu a segunda melhor nota. 65. E finalmente, para o terceiro lugar, 733 
segundo o mesmo preceito, indico a Bela. Uliana Lemos de Paiva, que obteve 25,20 734 
pontos.””. A Conselheira Mildred Lucena ressaltou que discorda do posicionamento da Dra. 735 
Vânia Vilela, evidenciando que a aplicabilidade do art. 61, inciso V, da Lei nº 8.625/1993 - 736 
LONMP e art. 130 da Lei Complementar Estadual nº 141/1996 necessitaria de modificação da 737 
Resolução nº 005/2006 – CSMP e regulamentação por parte do Colegiado. O Conselheiro 738 
Pedro Souto expôs que não concordava com o posicionamento da Conselheira Vânia Vilela 739 
porque entende que os remanescentes de lista anterior já foram contemplados de várias formas 740 
a começar pela possibilidade de ser indicado quando o remanescente figurar três vezes 741 
consecutivas em lista ou cinco vezes alternadas. Além disso, prosseguiu Dr. Pedro, a própria 742 
Resolução nº 005/2006 – CSMP manda atribuir 0,25 ponto para o candidato que figurar em 743 
lista anterior. Portanto, entedemos que o teor do art. 130 da Lei Complementar Estadual nº 744 
141/1996 não está compatível com o sistema de apreciação do merecimento. O Conselho 745 
Superior do Ministério Público, à unanimidade de votos, aprovou o relatório e, estando aptos 746 
a concorrer todos os Promotores de Justiça interessados, em igual votação, homologou o 747 
pedido de desistência dos Bels. Erickson Girley Barros dos Santos e Patrícia Antunes Martins. 748 
Em primeira votação, o Bel. Marconi Antas Falcone de Melo obteve nove (09) votos e o Bel. 749 
Leonardo Dantas Nagashima obteve um (01) voto, sendo indicado, por maioria, para compor 750 
o primeiro nome da lista o Bel. Marconi Antas Falcone de Melo. Em segunda votação, o Bel. 751 
Leonardo Dantas Nagashima obteve nove (09) votos e o Bel. Marconi Antas Falcone de Melo 752 
obteve um (01) voto, sendo indicado, por maioria, para compor o segundo nome da lista o 753 
Bel.  Leonardo Dantas Nagashima. Em terceira votação, a Belª. Mariana Marinho Barbalho 754 
Tavares obteve cinco (05) votos, a Belª. Karine de Medeiros Crispim Henriques obteve quatro 755 
(04) votos e a Belª. Uliana Lemos de Paiva obteve um (01) voto, sendo indicado, por maioria, 756 
para compor o terceiro nome da lista a Belª. Mariana Marinho Barbalho Tavares. Desse modo, 757 
a indicação em lista foi a seguinte: 1º Marconi Antas Falcone de Melo; 2º Leonardo Dantas 758 
Nagashima; 3º Mariana Marinho Barbalho Tavares. b) Edital nº 012/2010 – Remoção por 759 
ANTIGUIDADE. 80º Promotor de Justiça da Comarca de Natal – 3ª Entrância. Processo nº 760 
244/2010 – Antônio de Siqueira Cabral. Processo nº 252/2010 – José Hercy Ponte de Alencar. 761 
Processo nº 258/2010 – Mariana Marinho Barbalho Tavares. Processo nº 266/2010 – Izabel 762 
Cristina Pinheiro. Processo nº 272/2010 – Lúcio Romero Marinho Pereira. Processo nº 763 
276/2010 – Erickson Girley Barros dos Santos. Processo nº 281/2010 – Adriano da Gama 764 
Dantas. Processo nº 509/2010 – Karine de Medeiros Crispim Henriques. Processo nº 765 
522/2010 – Roger de Melo Rodrigues. Processo nº 568/2010 – Uliana Lemos de Paiva. 766 
Processo nº 607/2010 – Alexandre Gonçalves Frazão. Processo nº 614/2010 – Patrícia 767 
Antunes Martins – DESISTÊNCIA. Processo nº 616/2010 – Marconi Antas Falcone de Melo 768 
– PREJUDICADO. Relator: Conselheiro Herbert Bezerra. O Conselho Superior do Ministério 769 
Público, à unanimidade de votos, aprovou o relatório e, estando aptos a concorrer todos os 770 
Promotores de Justiça interessados, em igual votação, homologou o pedido de desistência da 771 
Belª. Patrícia Antunes Martins e julgou prejudicado o pedido do Bel. Marconi Antas Falcone 772 
de Melo em face de sua indicação para o cargo de 81º Promotor de Justiça da Comarca de 773 
Natal. Em seguida, indicou, por unanimidade, o Bel.  Erickson Girley Barros dos Santos por 774 
ser o mais antigo. 3) Coordenação da Promotoria Regional da Comarca de Mossoró. O 775 
Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade, indicou o Bel. Eduardo Medeiros 776 
Cavalcanti para exercer a Coordenação da Promotoria Regional da Comarca de Mossoró e do 777 
Bel. Jorge Cruz de Carvalho para Substituto da referida Promotoria Regional, no período de 778 
28.06.2010 a 27.06.2011. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão e, eu 779 
_____________________, Delana Maria Lima de Sousa, Secretária, lavrei a presente ata que, 780 
depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. 781 
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