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A trilha institucio-
nal do Ministé-
rio Público tem 

se tornado tortuosa 
nos últimos tempos, 
ao menos sob o enfo-
que do panorama polí-
tico nacional.

Como já registra-
mos neste espaço, pro-
liferam no Congresso 
Nacional proposituras 
legislativas que visam 
cercear as funções mi-
nisteriais, inibindo o 
seu exercício ou mi-
nando sua efetivida-
de – a exemplo do o 
PL 280, que define os 
crimes de abuso de 
autoridade, e  que ora 
tramita com inusitada 
celeridade no Senado 
Federal –, ou, ainda, as-
fixiar financeiramente 

a Instituição, privando-
a dos recursos neces-
sários ao seu regular 
funcionamento – e.g. 
PEC 241/2016, que cria 
o “Novo Regime Fiscal”, 
a vigorar pelos próxi-
mos 20 (vinte) exercí-

cios financeiros!
Outra faceta des-

sa mesma tendência 
pode ser visualizada no 
claro descumprimento 
dos compromissos do 
Governo Federal em 

aprovar os projetos 
que revisam os subsí-
dios dos Ministros do 
STF e do Procurador-
Geral da República, fa-
zendo tabula rasa do 
preceito constitucional 
que assegura a revisão 
anual dos subsídios 
(CF/1988, art. 37, X).

Não se pode olvi-
dar que, no contexto 
das tratativas políticas 

que foram desenvol-
vidas para viabilizar a 
aprovação desses pro-
jetos, já havia se transi-
gido com percentuais 
bastante aquém da 
inflação acumulada no 

período, e, o que se afi-
gura ainda mais grave, 
a quase totalidade dos 
projetos de Lei que re-
visavam os subsídios 
de outras carreiras já 
foi aprovada pelo Le-
gislativo Federal.

Esse processo de 
corrosão remunera-
tória das carreiras do 
Ministério Público e do 
Judiciário atenta con-
tra a autonomia des-
sas instituições, que se 
vincula estreitamente 
com a isenção e a inde-
pendência esperada e 
exigida da atuação de 
seus membros, mor-
mente se ponderada 
com as diversas restri-
ções que lhes impõe o 
seu regime jurídico.

Nesse contexto, a 
FRENTAS, que congre-
ga nacionalmente as 
associações do Minis-
tério Púbico e da Ma-
gistratura, promove 
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Morte do Promotor 
de Justiça Valdir de 
Freitas Dantas foi 
lembrada no voto  
condutor do julga-
mento no CNMP das 
atividades ministe-
riais como de risco 
inerente
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no dia 5 de outubro – 
data em que também 
se celebra mais um 
aniversário da Consti-
tuição Cidadã – uma 
ampla mobilização 
em Brasília, para tra-
tar da importância 
da valorização dessas 
carreiras, e, ainda, de-
nunciar as ações de 
retaliação que afetam 
as prerrogativas das 
instituições, atingindo 
e criminalizando suas 
atividades. 

Em meio a esse ce-
nário turbulento e pre-
ocupante, ao menos 
temos algo a celebrar: 
o plenário do Conse-
lho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) 
reconheceu, na sessão 
do dia 27/09, que a 
função exercida pelos 
membros do Ministé-
rio Público é uma ativi-
dade de risco. 

O Relator da ma-
téria foi o Conselhei-
ro Orlando Rochadel, 
que, na instrução do 
procedimento, reuniu 
elementos de con-
vicção oferecidos por 
diversas entidades, 
inclusive Nota Técni-
ca da CONAMP, minu-
tada pela ASMP, que 
levaram à conclusão 
de que “[...] o labor mi-
nisterial enquadra-se 

como atividade de ris-
co inerente”. 

No voto condutor 
desse julgamento his-
tórico, foi lembrado o 
sacrifício do Promotor 
de Justiça VALdIR dE 
FREITAS dANTAS, que 
foi brutalmente assas-
sinado aos 41 anos de 
idade, em Cedro de 
São João/SE, em razão 
de sua atuação fun-
cional, no combate à 
improbidade na Admi-
nistração Pública da-
quela municipalidade.

Esse reconheci-
mento das atividades 
ministeriais como de 
risco ínsito, levada a 
efeito pelo CNMP, ór-
gão a que incumbe 
constitucionalmente 
o controle da atuação 
administrativa e fi-
nanceira do Ministério 
Público (CF/1988, art. 
130-A), para além de 
oficializar uma reali-
dade já vivenciada por 
milhares de promoto-
res e procuradores em 
nosso país, pode sig-
nificar um passo fun-
damental para a con-
quista de importantes 
direitos e garantias 
adicionais para a nos-
sa carreira.

Aracaju, 4 de  outubro de  2016.
Nilzir Soares Vieira Junior

Presidente da ASMP

ASMP promove 
Curso de Vinhos 
Associados participaram de noite 
agradável e descontraída 

Aconteceu no dia 
29/09, o primei-
ro Curso de Har-

monização de Vinhos 
da Associação Sergipa-
na do Ministério Públi-
co – ASMP, no espaço 
“Mansão da Praia”, em 
Aracaju.

Vinte e três asso-
ciados estiveram pre-
sentes, e puderam in-
teragir, em uma noite 
agradável e descontra-
ída, com aprendizado 
e dicas sobre vinhos 
e sua harmonização 
com pratos. A somme-
lier Fernanda Peduti 
expôs a importância 
de saber degustar e 
apreciar bons vinhos.

Além do Curso 
de Harmonização de 
Vinhos, foi proferida 
também uma deta-
lhada aula de culiná-
ria, comandada pelas 
chef’s Neide e Ana 
Paula, que ensinaram 
os associados a faze-
rem três pratos.A en-
trada, composta por 
um pudim de baca-
lhau; o prato principal, 
um maravilhoso filé ao 
molho madeira, acom-
panhado por chips de 
inhame e creme chee-
se; além da sobreme-
sa, que apresentou um 
mousse de maracujá 
com brownie.

Expediente
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CNMP reconhece que membros 
do Ministério Público exercem 
atividade de risco 
Conselheiro Orlando Rochadel foi relator da matéria
 Nota Técnica da CONAMP, que subsidiou o julgamento, foi minutada pela ASMP

O plenário do 
Conselho Na-
cional do 

Ministério Público 
(CNMP) reconhe-
ceu na sessão do dia 
27/09, que a função 
exercida pelos mem-
bros do Ministério Pú-
blico é uma atividade 
de risco. O Relator foi 
o Conselheiro Orlando 
Rochadel que, durante 
a primeira discussão 
sobre o tema, reali-
zada no mês de julho 
deste ano, votou pelo 
reconhecimento “de 
que o labor ministerial 
enquadra-se como ati-
vidade de risco ineren-
te”. 

Na ocasião, o Con-
selheiro disse também 
que o estudo técni-
co da CONAMP sobre 
o assunto subsidiou 
a elaboração de seu 
voto. Essa Nota Técnica 
emitida pela CONAMP 
foi minutada pelo Pre-
sidente da Associação 
Sergipana do Ministé-
rio Público (ASMP), Nil-
zir Vieira, e aprovada 
por unanimidade pelo 
Conselho deliberativo 

da entidade de classe 
nacional.

Votaram contra-
riamente à proposi-
tura os Conselheiros 
Walter de Agra, Esdras 
dantas e Leonardo 
Carvalho.

Na sessão do 
dia 26 de julho des-
te ano, a Presidente 
da CONAMP, Norma 
Cavalcanti, defendeu 
a caracterização do 
exercício das funções 
do Ministério Público 
como atividade de ris-
co. “Aqui eu luto pelo 
maior bem do Minis-
tério Público – a vida 
dos membros do MP”, 
afirmou Norma du-
rante a manifestação. 
A Presidente da CO-
NAMP lembrou, ainda, 
casos emblemáticos 
de assassinatos de 
membros do MP, em 
decorrência do exercí-
cio funcional.

um desses casos 
foi o homicídio que 
vitimou o Promotor 
de Justiça de Cedro 
de São João, Valdir de 

Freitas dantas, ocorri-
do em 19/03/1998, em 
razão de sua atuação 
no combate à impro-
bidade administrativa 
naquela Comarca, a 
mando de um Juiz de 
direito e do esposo da 
então Prefeita.

No dia 17 de fe-
vereiro deste ano, o 
Conselheiro Orlando 
Rochadel participou 
da XXI Reunião do 
Conselho deliberativo 
da CONAMP e avisou 
que o CNMP retoma-
ria a discussão sobre 
o reconhecimento da 

atividade de risco dos 
membros do Ministé-
rio Público, afirmando 
a necessidade de as 
entidades participa-
rem dos debates. A 
CONAMP enviou ao 
Conselheiro, no dia 29 
de fevereiro, um estu-
do técnico em defesa 
da classificação admi-
nistrativa da atividade 
de risco, com argu-
mentos e informações 
sobre membros amea-
çados.

FONTE: CONAMP
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Recomposição dos subsídios esteve no centro das discussões

Presidente da ASMP participa de 
Reunião Extraordinária da CONAMP

O Presidente da 
Associação Ser-
gipana do Mi-

nistério Público-ASMP, 
Nilzir Vieira, participou 
de Reunião Extraordi-
nária do Conselho de-
liberativo da CONAMP, 
no dia 13 de setembro, 
em Brasília, ocasião 
em que foi discutida 
a ausência de votação 
dos requerimentos de 
urgência dos PLCs 27 
e 28/2016, que tratam 
da recomposição dos 
subsídios do STF e do 
PGR, para definir as es-
tratégias a serem ado-
tadas a partir de agora.

A Associação Na-
cional dos Membros 
do Ministério Público 

(CONAMP) afirmou 
que continuará traba-
lhando intensamente, 
em colaboração com 
as demais Associações 
nacionais da Magistra-
tura e do Ministério Pú-
blico na FRENTAS, para 
que os projetos sejam 
aprovados no Senado 
Federal. Ainda durante 
a reunião, a CONAMP 
afirmou que buscará 
fortalecer uma inter-
locução permanente 
com a nova Presidente 
do Supremo Tribunal 
Federal, Carmén Lúcia, 
com o Procurador Ge-
ral da República, Ro-
drigo Janot, e com os 
Procuradores-Gerais 
de Justiça, para que se 

possa avançar positi-
vamente sobre todos 
os aspectos que en-
volvem a aprovação 
desses projetos de lei.

Foi aprovado en-
caminhamento de pe-
dido de estudo sobre 
a viabilidade de ajuiza-
mento de futuro man-
dado de injunção, para 
assegurar a recom-
posição de subsídios 
prevista na Constitui-
ção Federal de 1988. 
A CONAMP acompa-
nha a tramitação da 
PEC 62/2015 desde 
o início, e continuará 
empenhando esforços 
para o aprimoramento 
de seu texto, com vis-
tas à manutenção da 

simetria estabelecida 
constitucionalmente 
entre os membros da 
Magistratura e do Mi-
nistério Público.

A CONAMP con-
tinuará trabalhando 
p e r m a n e nte m e nte 
pela aprovação dos 
projetos de recompo-
sição dos subsídios do 
PGR e dos Ministros do 
STF e pela preservação 
das prerrogativas e 
direitos de seus asso-
ciados, concomitante-
mente com o retorno 
do antigo adicional 
por tempo de serviço 
(atual VTM).

DIVULGAÇÃO: SITE CONAMP
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Promotor Antônio Cesar Leite de Carvalho recebeu o 2º lugar na categoria Transforma-
ção Social, como Coordenador e idealizador do Projeto

Projeto Adote um Manancial é 
premiado pelo CNMP

O Promotor de 
Justiça do Mi-
nistério Públi-

co de Sergipe Antônio 
César Leite de Carva-
lho foi um dos ganha-
dores do Prêmio CNMP 
2016. A premiação foi 
entregue no dia 21 de 
setembro, no Hotel 
Roayal Tulip, em Brasí-
lia, durante a abertura 
do 7º Congresso Bra-
sileiro de Gestão do 
Ministério Público. O 
Ministério Público de 
Sergipe foi representa-
do na solenidade pelo 
Procurador de Justiça 
Carlos Augusto Alcân-
tara Machado.

Antônio Cesar fi-
cou em 2º lugar na ca-
tegoria Transformação 
Social, com o Projeto 

“Adote um Manancial”. 
O projeto tem como 
objetivo primordial a 
recuperação das ma-
tas ciliares dos riachos 
e nascentes que for-
mam a sub-bacia do 
Rio Piauitinga, forman-
do e capacitando pro-
fessores dos ensinos 
médio e fundamental 
das escolas públicas e 
privadas, em educação 
ambiental, a fim de que 
atuem como multipli-
cadores junto à socie-
dade civil em um traba-
lho de conscientização 
ambiental e, em um 
plano secundário (em-
bora concomitante), 
visa, através de Termos 
de Ajustamento de 
Conduta, a convencer 
os proprietários rurais 
em geral, a averbarem 

e implantarem suas 
áreas de Reserva Legal, 
equivalente a 20% da 
área total das proprie-
dades.

O projeto nasceu 
em 2003, por meio de 
um pleito formalizado 
pela sociedade do Po-
voado Genipapo, em 
Lagarto-SE, no senti-
do de que o Ministério 
Público atuasse obje-
tivando cessar a grave 
degradação a que es-
tava sendo submetida 
a nascente do mais im-
portante curso hídrico 
da comunidade, no 
caso, o Riacho Tabocas.

Até o momento já 
foram recuperadas 96 
nascentes, com o plan-
tio de aproximadamen-
te 50.000 árvores, cerca 
20 km de matas ciliares; 

regularizado o equi-
valente a aproximada-
mente 6.000 hectares 
de reservas legais; ca-
pacitados 186 profes-
sores (redes pública e 
privada) em educação 
ambiental, de forma a 
atuarem como multi-
plicadores em suas es-
colas.

uma comissão jul-
gadora avaliou 782 prá-
ticas inscritas no Banco 
Nacional de Projetos, 
das quais 27 foram fina-
listas. Os projetos foram 
enquadrados em nove 
categorias: defesa dos 
direitos Fundamentais; 
Transformação Social; 
Indução de Políticas 
Públicas; Redução da 
Criminalidade; Redu-
ção da Corrupção; uni-
dade e Eficiência da 
Atuação Institucional e 
Operacional; Comuni-
cação e Relacionamen-
to; Profissionalização 
da Gestão; e Tecnologia 
da Informação.

O objetivo do Prê-
mio CNMP é presti-
giar os programas e os 
projetos do Ministério 
Público que mais se 
destacaram na concre-
tização do Planejamen-
to Estratégico Nacional 
e no alinhamento com 
os objetivos definidos.
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CNMP promove o 7º Congresso 
Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público
Conselheiro e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico Orlando Rochadel 
foi um dos organizadores

O 7º Congres-
so Brasileiro 
de Gestão do 

Ministério Público foi 
realizado no Hotel 
Royal Tulip, em Bra-
sília/dF, entre os dias 
21 e 23 de setembro. 
O evento, promovido 
pelo Conselho Na-
cional do Ministério 
Público (CNMP), rece-
beu o maior número 
de inscrições desde a 
primeira edição: 747, 
entre membros e ser-
vidores do MP.

A abertura do 
Congresso foi realiza-
da pelo Conselheiro 
Nacional do Ministé-
rio Público, Presidente 
da Comissão de Pla-
nejamento Estratégi-
co, Orlando Rochadel 
Moreira, um dos orga-
nizadores do evento. 

O Conselheiro desta-
cou a importância do 
Prêmio CNMP 2016 e 
enfatizou a existência 
de 1.200 práticas bem-
sucedidas inscritas 
no Banco Nacional de 
Projetos.

de acordo com 
Orlando Rochadel, os 
projetos são julgados 
segundo critérios de 
alinhamento ao plane-
jamento estratégico, 
resultados e transfor-
mação social. “Mas o 
mais importante é que 
projetos do Ministério 
Público têm de mu-
dar a realidade da so-
ciedade brasileira. O 
povo brasileiro é que 
dá legitimidade para o 
MP agir”, concluiu.

Em seguida, dis-
cursou o Presidente 

do CNMP e Procura-
dor-Geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot. 
Para Janot, o Congres-
so de Gestão é “uma 
das poucas, senão a 
única oportunidade, 
para tratar, em escala 
macro, com centenas 
de mentes e vozes, 
da gestão profissional 
do Ministério Público. 
Não falo aqui apenas 
da atividade adminis-
trativa, mas também, 
da atuação finalística, 
que ano a ano se apro-
pria dos instrumentos 
próprios de gestão 
para obter ganhos de 
eficiência”.

Prestigiaram a 
abertura do Congres-
so Conselheiros do 
CNMP, Procuradores-
Gerais do Ministério 

Público dos Estados 
e da união, além de 
membros e servidores 
do MP e do CNMP. O 
Ministério Público de 
Sergipe foi representa-
do na solenidade pelo 
Procurador de Justiça 
Carlos Augusto Alcân-
tara Machado.

Também partici-
param da organiza-
ção do evento, como 
membros colabora-
dores da Comissão de 
Planejamento Estra-
tégico, os Promotores 
de Justiça do MPSE, 
Alexandro Sampaio, 
Anderson Viana, e José 
Lucas Góis.

FONTE: CNMP

FOTOS:CNMP
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Nota em apoio à 
Procuradora  

Regional Eleitoral

Nota de 
Congratulações

A Associação Sergipana do Ministério Público, 
entidade que representa os Membros do Ministé-
rio Público do Estado de Sergipe, os quais exercem, 
entre outras, a função de Promotor Eleitoral, vem 
se somar à Nota de desagravo publicada pela Asso-
ciação Nacional dos Procuradores da República em 
apoio à Procuradora Regional Eleitoral de Sergipe, 
dra. Eunice dantas, cuja atuação no caso mencio-
nado se pautou pela firme e técnica defesa do in-
teresse público, ao qual o Órgão Ministerial, como 
ombusdman da sociedade, deve o mais absoluto 
zelo, independentemente a quem tenha que arros-
tar, como ocorreu na situação reportada.

Assim, os colegas do Ministério Público do Es-
tado de Sergipe manifestam apoio e solidariedade 
à dra. Eunice dantas, ao tempo em que também 
repudiam qualquer insinuação quanto à sua impar-
cialidade e correção.

diretoria da ASMP

 
A Associação Sergipana do Ministério Púbico 

- ASMP parabeniza os Promotores de Justiça e As-
sociados ASMP, Adriana Ribeiro Oliveira, Alexandre 
Albagli Oliveira, Allana Rachel Monteiro Batista So-
ares Costa, Ana Leila Costa Garcez, Ana Paula Sou-
za Viana, Cecília Nogueira Guimarães Barreto, Karla 
Christiany Cruz Leite de Carvalho, Lúcio José Car-
doso Barreto Lima, Maurício Gusmão Magalhães, 
Paulo José Francisco Alves Filho, Pollyanna Mara 
de Castro Aguiar, Renê Antonio Erba, Suzy Mary de 
Carvalho Vieira, E Talita Cunegundes F. da Silva, que, 
há 13 anos, ingressavam no Ministério Público do 
Estado de Sergipe.

Os valorosos colegas merecem todo reconhe-
cimento pela firme atuação na defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos direitos cole-
tivos e individuais indisponíveis, concorrendo para 
a edificação de uma sociedade mais livre, justa e 
igualitária.

A ASMP congratula-se assim, de forma espe-
cial, com cada colega que, nesses últimos 13 anos, 
contribuiu para que o Parquet Sergipano consoli-
dasse seu papel de defensor da sociedade.

Aracaju, em 15 de setembro de 2016.
diretoria da ASMP

Promotor de Justiça 
Antônio Carlos 
Nascimento lança livro
Eleição Municipal, Manual do Cidadão

O Promotor de Justiça 
Antônio Carlos Nascimen-
to Santos reuniu colegas 
e familiares no dia 26 de 
setembro, na sede da Asso-
ciação Sergipana do Minis-
tério Público (ASMP), para o 
lançamento do seu livro in-
titulado: Eleição Municipal, 
Manual do Cidadão.

O livro é fruto da ex-
periência do autor ao longo 
dos 24 anos como Promo-
tor de Justiça em Sergipe.

Publicado pela All 
Print Editora, o livro é o pri-
meiro de seu currículo e tra-
ta de um assunto bastante 
atual: eleição municipal. 
A obra fala sobre as cila-
das que podem ser arma-
das por políticos e grupos 
contra a sociedade. Conta 
como o cidadão pode es-
capar dos truques propa-
gandistas e como o eleitor 
deve exigir que os candida-
tos eleitos cumpram o que 
prometeram.

A obra também con-
tém orientação ao eleitor 
sobre sua relação com a 

Justiça Eleitoral e o exercí-
cio de seus direitos políti-
cos, e, ainda, sobre como 
pode fiscalizar o mandato 
dos seus representantes.

Para doutor Antônio 
Carlos, o objetivo do livro é 
informar o cidadão comum 
sobre seus direitos como 
eleitor e os deveres dos 
candidatos eleitos. “Meu 
objetivo é contribuir para a 
cidadania e sua construção, 
não só no momento de 
eleição municipal, mas para 
que o cidadão possa acom-
panhar as gestões de vere-
adores e prefeitos e, dessa 
forma, contribuir para o de-
senvolvimento social nos 
municípios, e sedimentar a 
cidadania e a democracia. 
O livro foi basicamente re-
sultado de minha vivência 
dentro do Ministério Públi-
co de Sergipe e a atuação 
nas Promotorias foi a inspi-
ração para retratar nessas 
letras desse livro. Fiquei 
muito feliz, contaminado e 
irradiado com a presença 
dos colegas”, afirmou.
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Na internet, 
confira todas as 

novidades da 
ASMP visitando 
asmp.org.br

Academia Bioforma
A Bioforma é uma das maiores academias de Sergipe 

e é conhecida pelo atendimento diferenciado oferecido aos 

seus alunos. É destaque em sua área de atuação e se com-

promete em oferecer o melhor serviço desde o seu primeiro 

contato. 

O Associado ASMP tem direito ao desconto de 25% 

nos planos mensais, 4 meses e 8 meses, e 10% nos planos 

anuais. Para ter direito aos descontos, basta apresentar a 

Carteira do Associado ou um documento oficial com foto. 

Os descontos não são cumulativos com outras promoções 

ou outros convênios. Conheça a Bioforma e confira o melhor 

plano para você. A Bioforma fica na Rua Antônio Fagundes 

de Melo, 333 - 13 de Julho -Aracaju. Contato: 3041-6861. 

Espaço Funcional Yuri Sampaio
A empresa Espaço Funcional Yuri Sampaio oferece um 

serviço diferenciado em Aracaju quando o assunto é boa 

forma e preparação física da criançada com uma cara de 

recreação. A preocupação com o desenvolvimento físico e 

emocional da criança é de extrema importância. A Funcio-

nal Kids é voltada para estimular habilidades físicas e sociais 

das crianças, sendo também indicada para combater o so-

brepeso infantil.

O Associado ASMP tem direito ao desconto de 10% 

sobre os valores que estiverem sendo praticados pela em-

presa. Conheça o trabalho desenvolvido pelo Espaço Fun-

cional Yuri Sampaio e encontre o melhor plano para sua 

criança, na Rua doutor Celso Oliva, nº497- 13 de Julho-Ara-

caju. Contato: (79) 99986-5242.

Novos convênios


