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ASMP promove Seminário com o tema 
“Corrupção, Não!” - O Ministério Público 
no Enfrentamento à Corrupção
Seminário fez parte de programação especial da Semana do Ministério Público

a associação Ser-
gipana do Mi-
nistério Público 

– aSMP, com o apoio 
institucional do Minis-
tério Público de Sergi-
pe e da escola Superior 
do Ministério Público, 
realizou, no dia 12 de 
dezembro, no auditório 
Valdir de Freitas dantas, 
o Seminário “corrupção, 
Não!” - o Ministério Pú-

blico no enfrentamento 
à corrupção. o evento 
fez parte da programa-
ção da Semana do Mi-
nistério Público.

antes da abertura 
oficial do Seminário, a 
Promotora de Justiça 
Maria rita Figueiredo, 
membro da diretoria da 
aSMP, apresentou o Pro-
jeto “Mãos dadas”, inicia-
tiva que pretende cola-

borar com organizações 
não governamentais, 
que realizam trabalhos 
de interesse social. a 
primeira instituição a re-
ceber o auxílio nos pró-
ximos seis meses será o 
asilo SaMe. Maria rita 
conclamou colegas Pro-
motores e Procuradores 
a somarem forças nessa 
iniciativa.

Logo em seguida, 

continua pág. 2
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o Procurador-Geral de 
Justiça, José rony al-
meida, fez a abertura 
do Seminário, parabeni-
zando a aSMP pelo Pro-
jeto Mãos dadas e pela 
iniciativa de promover o 
“Seminário corrupção, 
Não!”, em parceria com a 
eSMP. destacou, ainda, 
o grave momento pelo 
qual o país está atraves-
sando e a importância 
do trabalho de combate 
à corrupção realizado 
pelo Ministério Público.

o Presidente da 
associação Sergipana 
do Ministério Público-
aSMP, Nilzir Vieira, fez 
um breve discurso na 
abertura do Seminário, 
destacando a relevância 
do tema escolhido para 
o primeiro Seminário 
promovido pela aSMP, 
na atual gestão. Na mes-
ma linha do que já havia 
ponderado o Procura-

dor-Geral, enfatizou: 
“a crise política que se 
instalou no país, após 
desvelados sucessivos 
escândalos de corrup-
ção, pode representar 
um ponto de inflexão 
também para o Sistema 
de Justiça. como acon-
teceu na itália, após a 
“operação Mãos Lim-
pas”, o Ministério Públi-
co e o Poder Judiciário 
começam a sofrer rea-
ções e represálias por 
parte de expoentes do 

poder político e eco-
nômico que outrora se 
consideravam “acima da 
Lei”, lembrou.

o Presidente tam-
bém chamou atenção 
para os recentes ata-
ques ao Ministério Pú-
blico: “Nesse sentido, 
multiplicam-se no con-
gresso Nacional pro-
postas que visam, em 
última análise, atingir e 

cercear as funções mi-
nisteriais, minando sua 
efetividade”, pontuou.

a primeira pales-
tra do Seminário com o 
tema: “Lava Jato: inova-
ções, estratégias e as-
pectos Polêmicos”, foi 
ministrada pelo Procu-
rador regional da repú-
blica, Bruno calabrich. 
o Procurador fez uma 
explanação sobre a ope-
ração e toda a estrutura 
responsável por revelar 
esquemas de corrupção 

envolvendo políticos e 
empresários. calabrich 
falou da importância 
da cooperação entre 
órgãos de fiscalização e 
do Sistema de Justiça e 
também da cooperação 
internacional.

a segunda palestra 
do Seminário teve como 
tema: “o Ministério Pú-
blico em Busca da efeti-
vidade da Lei de impro-
bidade administrativa: 
estratégias de atuação 
do inquérito ao Proces-
so” e foi ministrada pelo 
Promotor de Justiça do 
Ministério Público do 
espírito Santo, Gustavo 
Senna Miranda.

Gustavo Senna 
mostrou dados impor-
tantes sobre investiga-
ções de improbidade 

administrativa e deu 
exemplos de operações 
realizadas pelo Ministé-
rio Público do espírito 
Santo.

em seguida, foi 
apresentado o Painel 
“experiências do Minis-
tério Público de Sergi-
pe”, com os Promotores 
de Justiça Henrique ri-
beiro cardoso, Bruno 
Melo Moura e Walten-
berg Lima de Sá. os Pro-
motores fizeram um ba-
lanço das investigações 

e ações promovidas em 
Sergipe, a exemplo do 
caso do desvio das ver-
bas de subvenções da 
assembleia Legislativa 
de Sergipe e a “opera-
ção indenizar-se”, que 
revelou fraudes no uso 
de verbas de gabinete 
na câmara de Vereado-
res de aracaju. tiveram 
destaque, ainda, as ini-
ciativas nessa área do 
centro de apoio ope-
racional do Patrimônio 
Público, coordenado 
pelo Promotor Henri-
que cardoso. 

Bruna de Carvalho
ASCOM ASMP

Fotos: Mirailton Oliveira
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ASMP realiza 1º Encontro de Aposentados
Associados ASMP ativos e inativos participaram do encontro

a associação Ser-
gipana do Mi-
nistério Púbico-
aSMP, visando 

a integração entre seus 
Membros ativos e ina-
tivos, organizou uma 
semana especial de ati-
vidades em comemora-
ção ao dia do Ministério 
Público Brasileiro.

o dia 13 de dezem-
bro foi dedicado a ativi-
dades direcionadas aos 
associados aposenta-
dos. o “1º encontro de 
aposentados aSMP” foi 
marcado pela partici-
pação e interação entre 
Promotores e Procura-
dores de Justiça apo-
sentados, que fizeram e 
fazem a história do Mi-
nistério Público de Ser-

gipe.
a primeira palestra 

do encontro teve como 
tema: “autonomia em 
saúde, uma reflexão so-
bre a 3ª idade”, com a 
cardiologista Marta Bar-
reto.

em seguida, a geria-
tra Juliana Soares profe-
riu a palestra “envelheci-
mento ativo e saudável”. 
Nessa roda de conversa, 
os associados puderam 
debater os temas liga-
dos à saúde e bem-estar 
e tirar suas dúvidas com 
as palestrantes.

o Presidente da 
aSMP, Nilzir Vieira, fa-
lou do objetivo e da im-
portância do encontro. 
“esse é um encontro que 
representa uma ação 

afirmativa da aSMP. um 
olhar especial para esse 
segmento também es-
pecial do nosso quadro 
de associados - os apo-
sentados. Nós nos mi-
ramos em exemplos de 
outras associações do 
Brasil que promovem 
esses encontros para 
estimular a integração 
entre seus membros 
aposentados e melhor 
conhecer suas reivindi-
cações e expectativas 
específicas”, afirmou.

o diretor de assun-
tos para aposentados 
em exercício, Heleno 
ávila, enalteceu a ini-
ciativa da aSMP. “a ação 
foi muito positiva. ouvi 
a opinião de alguns co-
legas que participaram 
e ficaram muito satis-
feitos. Quero de forma 
especial parabenizar o 
Presidente Nilzir Vieira e 
deixar registrado que es-
peramos que essa expe-
riência se repita muitas 
vezes”, concluiu.

a aposentada adé-
lia Pessoa expressou a 
satisfação de participar 
do encontro. “a inicia-
tiva da aSMP me pare-

ceu algo excelente no 
sentido de que nós so-
mos iguais, mas somos 
diferentes  em razão de 
peculiaridades da situ-
ação da terceira idade. 
o idoso tem necessi-
dades e características 
diferentes dos jovens, 
como foi mostrado du-
rante as duas palestras. 
uma iniciativa que me-
rece todos os parabéns, 
principalmente porque 
é um olhar de um jovem 
que dirige a aSMP, que é 
o colega Nilzir, mas que 

tem a sensibilidade de 
perceber que há diferen-
ças e que elas precisam 
ser respeitadas no trata-
mento do nosso cotidia-
no”, afirmou. 

Para encerrar o 
evento, foi oferecido um 
coquetel e a cantora ra-
quel diniz fez um lindo 
show voz e violão.

Bruna de Carvalho
ASCOM ASMP

Fotos: Celene Morais
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ASMP lança 1ª edição de sua Revista
Entrevista com o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot é destaque

a 
a s s o c i a ç ã o 
Sergipana do 
Ministério Pú-
blico- aSMP 

reuniu associados e 
outras autoridades na 
manhã do dia 16 de 
janeiro, em sua sede, 
para o lançamento da 
1ª edição da revista da 
associação Sergipana 
do Ministério Público.

a revista é uma 
iniciativa da diretoria 
e do Setor de comuni-
cação da aSMP. o ob-
jetivo é investir, cada 
vez mais, na divulga-
ção dos trabalhos rea-
lizados pela entidade, 
aproximar a aSMP de 
seus objetivos funda-
mentais, de promover 
a firme defesa do Mi-
nistério Público e esti-
mular a integração en-
tre seus membros e a 
sociedade, além de in-
centivar o lançamento 
de artigos elaborados 
por Promotores e Pro-
curadores de Justiça 
ativos e aposentados.

o destaque da 

revista aSMP é a en-
trevista de capa com 
o Procurador- Geral 
da república rodrigo 
Janot. Na entrevista,  
Janot fala sobre os 
desafios que enfrenta 
na Procuradoria-Geral 
desde 2013, o comba-
te à corrupção, a im-
portância da operação  
Lava Jato e a defesa 
do Ministério Público 
Brasileiro. a publica-
ção também reúne 
11 artigos de autoria 
dos associados adélia 
Pessoa, allana rachel, 
ana Galgane, Berenice 
andrade, Bruno Melo, 

Luís cláudio almeida, 
Miriam teresa cardo-
so, Mônica Hardman, 
orlando rochadel, ra-
fael Schwez e rômulo 
Lins.

o Presidente da 
aSMP, Nilzir Vieira, foi 
o responsável pelo 
editorial da revista, 
no qual faz menção 
ao papel do Ministério 
Público. “o MP ao lon-
go dos anos alcançou 
o status de defensor 
da sociedade. revol-
vendo a história re-
cente de nosso país, 
não se divisa nenhum 
evento relevante, ne-

nhum avanço social 
significativo, do qual o 
Ministério Público não 
tenha tomado parte 
e, não raras as vezes, 
decorrido de inicia-
tivas suas”, pontuou. 
ele também chamou 
a atenção para o tra-
balho incessante da 
aSMP para garantir 
o exercício pleno das 
funções do Promotor 
e Procurador de Justi-
ça. “Nesse preocupan-
te cenário, avulta a im-
portância do trabalho 
associativo para afir-
mação e a preservação 
das garantias e direi-
tos dos Procuradores 
e Promotores de Justi-
ça, condição essencial 
para a continuidade 
de sua atuação firme, 
isenta e independen-
te, em defesa do in-
teresse público”, con-
cluiu.

a Presidente da 
associação Nacio-
nal dos Membros do 
Ministério Público, 
Norma cavalcanti, es-
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creveu uma mensa-
gem parabenizando 
a aSMP pelo trabalho 
desenvolvido junta-
mente com a coNaMP 
na defesa dos direitos 
dos Membros do Mi-
nistério Público Brasi-
leiro.

a Promotora de 
Justiça dra. Berenice 
andrade parabenizou 
o trabalho desenvol-
vido pela diretoria da 
aSMP. ela falou tam-
bém da importância 
do tema discutido em 

seu artigo com o títu-
lo: “reflexão sobre a 
Política Nacional de 
educação - educação 
inclusiva”.

“a importância do 
artigo é justamente 
divulgar e conscien-
tizar as pessoas que 

terão acesso à 
publicação so-
bre a relevância 
da educação 
inclusiva. Quis 
mostrar de for-
ma simples 
como a educa-

ção inclusiva se dá e 
a necessidade de que 
ela permaneça nas ins-
tituições de ensino e 
que possamos incluir 
os alunos com defi-
ciência no convívio 
social como um todo, 

junto a todas as pes-
soas, e disso tirarmos 
a experiência positiva 
do convívio e da socia-
lização com as pesso-
as que não possuem 
nenhuma deficiência. 
com o entrosamen-
to entre os alunos e 
funcionários de uma 
escola, podemos per-
ceber a mudança na 
forma de olhar e con-
viver com o aluno es-
pecial sem nenhum 
assombro ou precon-
ceito”, afirmou a auto-
ra do artigo.

o artigo “Fiscali-
zação Preventiva inte-
grada”, de autoria da 
Promotora de Justi-
ça dra. allana rachel 
Monteiro, trata do pro-
grama que visa diag-

nosticar a situação do 
meio ambiente na Ba-
cia do São Francisco. “a 
revista é um marco im-
portante para aSMP. 
os temas são variados. 
temos artigos na área 
do meio ambiente, na 
educação, políticas 
públicas. com essa 
temática, a revista se 
torna uma importan-
te contribuição para 
a sociedade e colegas 
da área”, destacou. 

a revista da aSMP 
traz, ainda, uma retros-
pectiva das atividades 
e eventos de integra-
ção desenvolvidos ao 
longo do ano de 2016.

além do Presi-
dente Nilzir Vieira, in-
tegraram o conselho 
editorial da revista da 
associação Sergipana 
do Ministério Públi-
co os associados alex 
Maia, eduardo cabral, 
Henrique cardoso e 
Sandro Luiz da costa.

Bruna de Carvalho
ASCOM ASMP
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“ASMP ATIVA” reúne associados e 
familiares no Dia do Ministério Público
Evento teve aulão de yoga, zumba e palestra sobre nutrição

a associação Sergi-
pana do Ministé-
rio Público-aSMP 

realizou na manhã do 
dia 14 de dezembro, dia 
do Ministério Público 
Brasileiro, a primeira edi-
ção da “aSMP atiVa”. o 
encontro entre associa-
dos e familiares foi rea-
lizado no Parque da Se-
menteira e contou com 
o apoio das empresas 
parceiras academia Bio-
forma, Samam Veículos 
e Yoga aracaju.

a primeira ativida-
de foi um aulão de yoga 
com a professora Ges-
sana Shakti, do espaço 
Yoga aracaju. o mo-
mento foi de relaxamen-
to e autoconhecimento.

a segunda ativida-
de animou os partici-

pantes. uma professora 
da academia Bioforma 
deu uma aula de zum-
ba, que não deixou nin-
guém parado.

 em seguida, a nutri-
cionista andréa Gonçal-

ves proferiu uma breve 
palestra, que se tornou 
um bate papo com os 
associados aSMP sobre 
saúde, alimentação e 
bons hábitos.

Foram sorteados 

brindes oferecidos pe-
las empresas parceiras 
Bioforma e Fabise e, ao 
final, servido um saudá-
vel café da manhã.

NOTA DE PESAR - Pedro Iroito Dória Leó

a a S S o c i a Ç Ã o 
SerGiPaNa do 
MiNiStÉrio PÚ-

BLico (aSMP), entida-
de criada em 1943, que 
congrega os Membros 
do Ministério Público 
de Sergipe, em exercí-
cio, em disponibilidade 
e aposentados, vem, 
publicamente, expres-
sar profundo pesar pelo 
falecimento do Procu-
rador de Justiça Pedro 
iroito dÓria LeÓ, ex-
Presidente desta asso-
ciação e um dos funda-
dores da confederação 
das associações estadu-

ais do Ministério Público 
(caeMP), atual associa-
ção Nacional dos Mem-
bros do Ministério Públi-
co (coNaMP).

todos que conhece-
ram dr. iroito podem dar 
vívido testemunho de 
sua seriedade, honradez 
e espírito público. o seu 
incansável trabalho, nas 
décadas em que serviu 
à instituição Ministerial 
e à sociedade, decerto 
concorreu decisivamen-
te para a construção do 

Ministério Público de 
Sergipe, tal como o re-
conhecemos nos dias de 
hoje.

a aSMP se solidari-
za com familiares e ami-
gos do falecido por sua 
irreparável perda.

aracaju, em 3 de ja-
neiro de 2017.

Diretoria da ASMP
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Associações reúnem-se para discutir 
situação de membros aposentados
Dirigentes classistas concordam em retomar tratativas com as Chefias das Instituições e 
com o Governo do Estado

No dia 16 de ja-
neiro, reuni-
ram-se, na sede 
da associação 

Sergipana do Ministé-
rio Público, o Presidente 
da aSMP, Nilzir Vieira, o 
Presidente da associa-
ção dos Magistrados de 
Sergipe (aMaSe), anto-
nio Henrique almeida, 
o Presidente da asso-
ciação dos defensores 
Públicos do estado de 
Sergipe (adPeSe), er-
melino cerqueira, o di-
retor de assuntos para 
aposentados da aSMP, 
José renato Sampaio, o 
diretor de aposentados 
da aMaSe, anderson 
Nascimento, o 1º tesou-
reiro da aSMP, Flaviano 
almeida, e o diretor de 
esportes da aSMP, So-
lano Lúcio de oliveira, 
para retomar as discus-
sões em torno da situa-
ção dos membros apo-
sentados do Ministério 
Público, Poder Judiciário 
e defensoria Pública.

No encontro, foi res-
saltado que os membros 
inativos das referidas 
instituições sofrem há 
quase 1 ano e meio com 
os constantes atrasos e 
até mesmo parcelamen-
tos no pagamento de 
seus proventos pelo Ser-
gipe Previdência.

apesar do com-
promisso firmado pelo 
Governo de Sergipe, 
diante das chefias do 
Poder Judiciário, Minis-
tério Público, defenso-

ria Pública e tribunal de 
contas, em setembro do 
ano passado, no senti-
do de regularizar esses 
pagamentos, a situação 
permanece inalterada, 
em clara violação dos 
direitos dos membros 
aposentados dessas ins-
tituições autônomas.

ao longo desse 
tempo, a associação 
Sergipana do Ministério 
Público, por sua atual 
diretoria, tem adotado 
diversas providências no 
sentido de resguardar os 
direitos de seus associa-
dos aposentados, entre 
as quais:

1) ajuizamento da 
ação ordinária, com pe-
dido de antecipação de 
tutela, nº 201511201609, 
objetivando compelir 
o estado de Sergipe e 
o Sergipe Previdência a 
efetuarem o pagamento 
dos membros aposenta-
dos do Ministério Públi-
co de Sergipe na mesma 
data do pagamento dos 
subsídios de seus mem-
bros em atividade. após 
a obtenção de liminar 

favorável à pretensão da 
aSMP, mantida em sede 
de agravo de instru-
mento, essa decisão foi 
suspensa pelo Presiden-
te do tribunal de Justiça 
de Sergipe;

2) impetração de 
Mandado de Segu-
rança individual plú-
rimo, tombado sob o 
nº 201600100667, em 
nome dos associados 
aposentados, através do 
escritório de advocacia 
contratado pela aSMP, 
que acabou extinto pelo 
relator desembargador 
roberto Porto, enten-
dendo que falecia aos 
impetrantes interesse 
de agir diante do ajuiza-
mento de demanda co-
letiva pela aSMP com o 
mesmo objeto;

3) representação 
ao excelentíssimo Se-
nhor Procurador-Geral 
de Justiça, objetivando 
a apuração de eventual 
responsabilidade pesso-
al pelo descumprimento 
de preceito de Lei Fede-
ral que determina que o 
pagamento dos mem-

bros inativos do Minis-
tério Público ocorra na 
mesma data do paga-
mento dos subsídios de 
seus membros em ativi-
dade;

4) requerimento 
de informações ao tri-
bunal de contas do es-
tado, acerca da situação 
financeira do estado de 
Sergipe, e outros dados 
relevantes, a fim de sub-
sidiar outras possíveis 
medidas; e

5) designação do 
Presidente da aSMP 
para funcionar como re-
lator, no âmbito do con-
selho deliberativo da 
coNaMP, acerca da Pro-
posta de emenda cons-
titucional nº 26/2011, 
de autoria do Senador 
Valdir raupp, que, aca-
so aprovada, devolveria 
a responsabilidade pela 
operacionalização do 
pagamento dos proven-
tos dos colegas aposen-
tados ao próprio Minis-
tério Público.

ao final da reunião, 
os dirigentes classistas 
presentes concordaram 
em solicitar reunião 
conjunta com as chefias 
do Ministério Público, 
Poder Judiciário, defen-
soria Pública e tribunal 
de contas, objetivando 
retomar as tratativas 
com o Poder executivo 
estadual e cobrar o cum-
primento dos compro-
missos anteriormente 
assumidos.
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Na internet, 
confira todas as 

novidades da 
ASMP visitando 
asmp.org.br


