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A CONAMP publicou 
no dia 24 de outu-
bro um estudo téc-

nico sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 241, de 2016, que 
institui o Novo Regime 
Fiscal. A análise da CO-
NAMP conclui que a me-
dida é inconstitucional e 
contrária “aos interesses 
e justos anseios da so-
ciedade brasileira”. Nesse 
sentido, a CONAMP posi-
ciona-se de forma contrá-
ria à PEC 241/2016.

A Nota Técnica em 
referência foi minutada 
pela Associação Sergipa-
na do Ministério Público 

(ASMP), por seu Presiden-
te, Nilzir Vieira, e aprova-
da por unanimidade pelo 
Conselho Deliberativo da 
CONAMP. 

 “Postas essas pre-
missas, o Novo Regime 
Fiscal instituído pela PEC 
nº 241, a pretexto de con-
ter o crescimento das des-
pesas primárias, por vinte 
anos, como saída para o 
descontrole das contas 
públicas, impõe insupor-
táveis ônus aos demais 
poderes da República e 
aos órgãos essenciais à 
Justiça, entre os quais o 
Ministério Público”, des-
creve o documento.

“ D e s v i n c u l a n d o 
despesas e receitas; limi-
tando o crescimento dos 
dispêndios públicos não 
financeiros à variação de 
um dos índices de infla-
ção, por tão significati-
vo lapso - equivalente a 
cinco mandatos presi-
denciais -, a proposta em 
destaque ostenta poten-
cial para não somente 
interromper a expansão 
e o aperfeiçoamento das 
atividades do Poder Ju-
diciário e do Ministério 
Público, mas de apeque-
ná-Ios, reduzindo drasti-
camente, ano a ano, sua 
estrutura e seus recursos 
humanos e materiais”, de-
fende a Nota. 
Leia a Nota na íntegra:

Clique aqui e confira 
a íntegra da Nota Técnica 
da CONAMP sobre a PEC 
241/2016
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“Estamos aqui para resistir”, declara 
a Presidente da CONAMP em ato na 
Câmara dos Deputados
ASMP foi representada pelo Doutor Peterson Almeida

Membros do 
Ministério Pú-
blico e Magis-

trados de todo o país 
estiveram mobilizados 
no dia 5 de outubro, em 
Brasília, na Câmara dos 
Deputados. O ato nacio-
nal em comemoração 
aos 28 anos da Consti-
tuição Federal foi ainda 
momento de protesto 
contra as diversas incia-
tivas de retaliação das 
Instituições fundamen-
tais ao Sistema de Justi-
ça.

“Estamos aqui para 
resistir”, afirmou a Pre-
sidente da CONAMP, 
Norma Cavalcanti. A 
Promotora de Justiça 
comemorou o aniver-
sário da Constituição e 
destacou a Proposta de 
Emenda à Constituição 
62/2015, que veda a vin-
culação remuneratória 
entre subsídios de agen-

tes públicos. “Somos 
uma carreira única. De-
vemos permanecer uni-
dos e em permanente 
assembleia para poder 
garantir nossas atribui-
ções e garantias. Somos 
um bem do povo bra-

sileiro para defender o 
Estado Democrático e a 
República. O Ministério 
Público continuará de 
pé para defende o país”, 
declarou.

O secretário-geral 
da CONAMP, Elísio Te-

xeira, Presidente da 
Associação do MP do 
Distrito Federal e Terri-
tórios (AMPDFT), tam-
bém discursou durante 
o ato. “Garantias não são 
sinônimo de privilégio, 
as garantias do MP e da 
Magistratura são para 
que o Estado Democrá-
tico de Direito viva em 
sua plenitude”, disse Elí-
sio.

R e p r e s e n t a n t e s 
das entidades que com-
põem a Frente Associa-
tiva da Magistratura e 
do Ministério Público 
(FRENTAS), organizado-
ra do ato, discursaram 
durante a mobilização, 

além dos Deputados 
Federais Alessandro Mo-
lon (Rede/RJ), Lincoln 
Diniz Portela (PRB/MG) e 
Valternir Pereira (PMDB/
MT).

No dia 04 de ou-
tubro foram realizados 
atos semelhantes em di-

versos estados do país.
Além da CONAMP e 

da AMPDFT, a FRENTAS 
é constituída pela Asso-
ciação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), Asso-
ciação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (AJuFE), 
Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça 
do Trabalho (ANAMA-
TRA), Associação Na-
cional do Ministério Pú-
blico Militar (ANMPM), 
Associação Nacional dos 
Procuradores da Repú-
blica (ANPR), Associação 
Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), 
e da Associação dos Ma-
gistrados do Distrito Fe-
deral e Territórios (AMA-
GIS/DF).

A Associação Sergi-
pana do Ministério Pú-
blico (ASMP) foi repre-
sentada pelo membro 
da Comissão de Acom-
panhamento Legislati-
vo, Promotor de Justiça 
Peterson Almeida Bar-
bosa. Aproveitando o 
ensejo, o representante 
da ASMP realizou visitas 
a diversos parlamen-
tares, para tratar de as-
suntos de interesse do 
Ministério Público Brasi-
leiro.

FONTE: CONAMP
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ASMP comemora Dia das Crianças 
e Dia dos Pais “Festa no Parque” foi o tema do evento

A c o m e m o r a -
ção foi especial 
para Associados 

ASMP e familiares, no 
dia 15 de outubro. 
Duas datas impor-
tantes, “Dia dos Pais” 
e “Dia das Crianças, 
foram celebradas na 
Chácara Pitangueira, 
localizada na Avenida 
Melício Machado. 

Com o tema “Fes-
ta no Parque”, o even-
to foi marcado pela 
alegria das crianças, 
que participaram de 
brincadeiras e provas 
recreativas, dentro e 
fora da piscina. A ani-
mação ficou por conta 
da equipe de “Tia Car-
la”, que, mais um ano, 
firmou parceria com a 

ASMP.
Os pais não fica-

ram de fora da cele-
bração. A animação 
ficou a cargo da banda 
“Sambarzinho”, que 
tomou conta do palco 
e contagiou a todos. 
O sorteio de brindes 
contemplou Associa-
dos e o buffet ficou 
sob a responsabilida-

de de Valério Reis.
Mais um ano, a 

Associação Sergipana 
do Ministério Público 
promoveu o encontro 
entre seus associados 
em uma tarde de total 
descontração, alegria 
e confraternização.

Mais fotos na pág. 4
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Carta de Aracaju, em defesa do Estado 
Democrático de Direito Social, é subscrita pela ASMP
Observatório de Direitos Fundamentais foi criado na abertura do XI Congresso Sergipa-
no de Direito e Processo do Trabalho

Aconteceu entre 
os dias 20 e 21 
de outubro, o XI 

Congresso Sergipano 
de Direito e Processo 
do Trabalho, realizado 
no Auditório do Tribu-
nal de Contas do Esta-
do de Sergipe.

O Presidente da 
Associação Sergipana 
do Ministério Público 

- ASMP, Nilzir Vieira, 
participou da aber-
tura do Congresso. 
Instituições jurídicas, 
representantes da so-
ciedade civil, autori-
dades e universitários 
também participaram 
do evento. um grande 
ato público de criação 
do “Observatório de 
Direitos Fundamentais 

em Sergipe” marcou o 
início do Congresso.

 A “Carta de Araca-
ju” foi lançada durante 
o encontro e manifes-
ta a preocupação dos 
juristas em relação 
aos ataques que estão 
sendo feitos contra 
o Estado Democráti-
co de Direito Social, 
de forma especial os 

Projetos de Lei 
e de Emenda 
Constitucional 
que estão em 
tramitação no 
Congresso Na-
cional.

A Associa-
ção Sergipana 
do Ministério 
Público-ASMP, 
que participa 
a t i v a m e n t e 

das lutas travadas por 
Associações de todo 
o Brasil pela preser-
vação do Estado De-
mocrático de Direito 
Social e dos direitos 
fundamentais dos ci-
dadãos, subscreveu a 
carta.

Confira Carta na pág. 6
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Os Juristas reu-
nidos no XI Congres-
so Sergipano de Di-
reito e Processo do 
Trabalho resolvem 
manifestar sua preo-
cupação com os di-
versos ataques que 
vêm sendo realizados 
contra o Estado De-
mocrático de Direito 
Social, em especial 
no tocante aos polê-
micos projetos de Lei 
e de Emenda Consti-
tucional ora em tra-
mitação no Congres-
so Nacional.

Inicialmente des-
tacamos a Proposta 
de Emenda Constitu-
cional (PEC) 241 que 
congela por 20 anos 
os gastos públicos 
em áreas fundamen-
tais, como saúde, 
educação, assistência 
e previdência social, 

paralisando comple-
tamente a estrutura 
de serviços públicos 
que dá suporte aos 
Direitos Fundamen-
tais Sociais, em espe-
cial aos direitos bási-
cos de Cidadania.

D e n u n c i a m o s 
ainda que não é ape-
nas a estrutura dos 
Serviços públicos 
que está sofrendo 
ataques, como tam-
bém os Direitos Fun-
damentais Sociais. 
Propostas de tercei-
rização na atividade 
fim, desregulamen-
tação, flexibilização e 
priorização do nego-
ciado sobre o legisla-
do, sem uma prévia 
e necessária Reforma 
Sindical, podem pro-
vocar danos irrepa-
ráveis em garantias 
tão duramente con-

quistadas pela evolu-
ção da hermenêutica 
constitucional con-
cretizadora dos direi-
tos fundamentais so-
ciais no Brasil.

Importante tam-
bém se faz denunciar 
os ataques à própria 
independência das 
instituições. O Pro-
jeto de Lei de Abuso 
de Autoridade, ora 
em tramitação no 
Congresso Nacional, 
poderá restringir, 
de modo decisivo, o 
acesso das partes e 
seus Advogados às 
ferramentas de legí-
tima coerção judici-
ária, dentro do de-
vido processo legal, 
que hoje permitem 
o adimplemento e a 
eficácia dos direitos 
sociais e fundamen-
tais.

Desta forma, 
manifestamos nossa 
preocupação e pug-
namos pela criação, 
em Sergipe de um 
Observatório Perma-
nente dos Direitos 
Fundamentais, cons-
tituído pelas Insti-
tuições Civis aqui 
representadas, com 
o objetivo de acom-
panhar o processo 
de tramitação das di-
versas propostas de 
alteração que visem 
a restringir o aces-
so da população aos 
direitos inseridos na 
Constituição Federal 
e com propósito de 
se contrapor a quais-
quer tentativas de re-
trocesso democrático 
e social no nosso país.

Aracaju (SE), 20 
de outubro de 2016.

Carta de Aracaju

NOTA DE CONGRATULAÇÕES
José Rony Silva Almeida é reeleito Procu-
rador-Geral de Justiça do Ministério Públi-
co de Sergipe

A ASSOCIAÇÃO SER-
GIPANA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO 

(ASMP), entidade criada 
em 1943, que congrega 
os membros do Ministé-
rio Público de Sergipe, 
em exercício, em dispo-
nibilidade e aposenta-
dos, vem, publicamente, 
congratular-se com o 
colega e associado José 
Rony Silva Almeida pela 

expressiva votação que 
o habilita à recondução 
ao cargo de Procurador-
Geral de Justiça, para o 
biênio 2016/2018.

Neste momento de 
máxima expressão do 
princípio democrático 
no Ministério Público 
de Sergipe, e de renova-
ção dos compromissos 
institucionais, a ASMP 
externa sinceros votos 

de uma gestão plena de 
êxito e de realizações no 
próximo biênio, reafir-
mando sua disposição 
em colaborar, no inte-
resse da classe e da Ins-

tituição, para o atingi-
mento desse desiderato.

Aracaju, em 24 de 
outubro de 2016.

Diretoria da ASMP
FOTO: Celene Moraes
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Diretores da ASMP se reúnem com 
o Procurador-Geral de Justiça 
Em pauta pleitos associativos e apoio institucional para Semana do Ministério Público

O Presidente da 
A s s o c i a ç ã o 
Sergipana do 

Ministério Público 
(ASMP), Nilzir Vieira, 
o 1º Vice-Presidente 
João Rodrigues, e a 
Diretora Social, Hele-
na Lisboa, reuniram-
se com o Procurador-
Geral de Justiça, José 
Rony Almeida, no dia 
27 de outubro. 

Também partici-
param do encontro o 
Chefe de Gabinete da 
Procuradoria-Geral, 
Eduardo D’ávila, o 
Assessor da Coorde-
nadoria-Geral, Etélio 
Prado Júnior, e o Dire-
tor do Gabinete de Se-

gurança Institucional, 
Luiz Alberto Moura 
Araújo.

O objetivo prin-
cipal da reunião de 
trabalho foi tratar de 
pleitos formulados 
pela entidade de clas-
se, acerca de direitos e 
vantagens, em bene-
fício dos seus associa-
dos.

Também na opor-
tunidade, a Diretoria 
da ASMP oficializou 
pedido de apoio ins-
titucional ao Ministé-
rio Público de Sergipe 
para os eventos que 
deverão ser promovi-
dos na Semana do Mi-

nistério Público, entre 
os dias 12 e 14 de de-
zembro.

Para o Presidente 
da ASMP, “a reunião 
foi bastante positiva, 
sendo uma oportu-
nidade para a ASMP 
detalhar e esclarecer 
diversos pontos dos 
requerimentos ante-
riormente formulados 
no interesse da clas-
se, e para expressar 
a disponibilidade em 
contribuir para viabili-
zar sua aprovação. Por 
sua vez, a Administra-
ção Superior mani-
festou sua disposição 
em conferir a máxima 

atenção e prioridade 
na análise e nos enca-
minhamentos dessas 
postulações, principal-
mente daquelas que 
objetivam preservar a 
simetria com a Magis-
tratura”. 

“Foi, ainda, reno-
vado o intento de se 
manter uma interlocu-
ção permanente entre 
a ASMP e o MPSE, vi-
sando à identificação 
e ao atendimento dos 
anseios dos membros 
da nossa Instituição”, 
concluiu Nilzir Vieira.
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Na internet, 
confira todas as 

novidades da 
ASMP visitando 
asmp.org.br


