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1- Dr. Jarbas Adeli-
no, o senhor é Promotor 
de Justiça há 17 anos, 
em algum momento ao 
longo da trajetória teve 
o desejo de presidir a 
Associação da entida-
de?

Antes de ser pro-
motor de justiça em 
Sergipe fui também 
promotor de justiça na 
Bahia, onde atuei por 
um pouco mais de três 
anos e estou há mais de 
14 anos no MP de Ser-
gipe. confesso que não 
estava nos meus planos 
assumir a presidência da 
associação, mas quando 
percebi a oportunida-
de e a adesão à nossa 
candidatura de diversos 
colegas, inclusive vários 
ex-presidentes da asmp, 
percebi que poderia 
contribuir, junto com os 
demais integrantes da 
diretoria, no trabalho 
que a associação vem 
realizando em prol dos 
associados, em especial 
na intransigente defesa 
de nossas prerrogativas 
e direitos.

2- Sendo Presiden-
te da ASMP, como pre-
tende representar os 
colegas?

Ao tempo que é um 
imenso privilégio ser es-
colhido pela classe para 
representar os colegas 
associados, impõe uma 
responsabilidade dife-
renciada representá-los 
perante diversas ins-
tâncias e instituições, 
defendendo, acima de 
tudo, nossas prerrogati-

vas e o respeito à insti-
tuição. nesse contexto, 
vale destacar a assunção 
das nossas lutas que de-
vemos travar no campo 
político, notadamente 
no congresso nacional, 
visando o respeito e a 
manutenção de nossas 
prerrogativas institucio-
nais, por tantas vezes 
violadas. 

3- Como deve ser o 
relacionamento com a 
Procuradoria Geral do 
Ministério Público de 
Sergipe?

tenho a certeza que 
o Procurador Geral de 
Justiça, o querido cole-
ga e amigo José rony 
Almeida será um aliado 
incondicional nas lutas 
e anseios da classe. Por 
sua visão institucional 
diferenciada e por já ter 
presidido a ASMP, estou 
convicto que a parceria 
renderá excelentes fru-
tos aos associados,  bem 
como ao Ministério Pú-
blico.

 
4-  A chapa que o 

senhor encabeçou du-
rante a campanha teve 
como lema a “Integra-
ção”. O senhor acredita 
que a entidade se tor-
na mais forte quando 
seus membros buscam 
o mesmo objetivo? 

conseguimos for-
mar uma chapa, hoje di-
retoria, que revela uma 
verdadeira integração 
dos colegas. diversas 
turmas estão represen-
tadas, e todas as nossas 
decisões à frente da as-

sociação espelharão o 
resultado de uma am-
pla discussão interna, 
bem como com todos 
os associados, seja atra-
vés de convocação de 
assembleia geral, seja 
mediante enquetes vir-
tuais que pretendemos 
implementar em breve, 
promovendo assim uma 
maior legitimidade na 
condução da entidade 
associativa. integrar é a 
palavra-chave de nossa 
administração frente a 
asmp.

5- O senhor está há 
2 meses como Presiden-
te da ASMP, pode fazer 
uma breve avaliação 
sobre a associação e 
seu poder de represen-
tatividade?

A representativi-
dade da associação ser-
gipana do ministério 
público decorre não so-
mente dela congregar 
a quase totalidade dos 
membros ativos e ina-
tivos do ministério pu-
blico, mas também por 

sua história de lutas em 
favor da classe, estando 
sempre presente nas 
conquistas institucio-
nais.

6- O senhor parti-
cipou de duas reuniões 
do Conselho deliberati-
vo da CONAMP. Qual a 
avaliação que faz?

Percebi  um verda-
deiro compromisso dos 
colegas das associações 
dos outros estados, bem 
como todos aqueles que 
integram a conAMP. 
Há em Brasília, notada-
mente no congresso 
nacional um imenso 
número de proposições 
legislativas que afetam 
diretamente os interes-
ses nos membros do mp 
e de toda a instituição, 
muitas vezes voltados a 
retirada de nossas prer-
rogativas, extinção de 
direitos conquistados, 
bem como um ataque 
vil e covarde  à nossa 
instituição com o nítido 
propósito de diminuir a 
importância do Ministé-

Entrevista com Dr. Jarbas Adelino: 
novo Presidente da ASMP. 
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rio Público no processo 
de construção de uma 
sociedade mais justa e 
igualitária, onde a lei 
valha, indistintamente 
para todos.  A sociedade 
é a nossa principal alia-
da no combate a essas 
propostas.  estaremos 
permanentemente  vigi-
lantes e atentos.

7-  O senhor rece-
beu o apoio da maioria 
dos aposentados que 
fazem parte da ASMP. 
Como pretende repre-

sentá-los? 

A nossa grande luta 
em favor dos associados 
aposentados é, acima de 
tudo, resgatar  o respeito 
àqueles que dedicaram 
vários anos de sua vida 
em prol da instituição e 
dos valores por ela tute-
lados.  essa luta passa in-
variavelmente pelo tra-
tamento isonômico que 
deve ser dado aos cole-
gas aposentados com os 
da ativa. Algumas ações 
são imprescindíveis para 

conseguirmos esse tra-
tamento isonômico, tais 
como, o pagamento da 
remuneração na mesma 
data dos membros da 
ativa, a extensão dos au-
xílios percebidos pelos 
membros da ativa aos 
inativos, respeitando 
as prescrições legais, a 
luta incansável pela re-
composição salarial e a 
busca da aprovação da 
Pec que institui a VtM, 
que beneficiará indistin-
tamente todos os mem-
bros do MP.

8- Por último, qual 
mensagem deixaria 
para os membros da 
Associação Sergipana 
do Ministério Público?

resumiria essa úl-
tima mensagem numa 
declaração expressa de 
compromisso de toda 
diretoria eleita em pro-
mover uma administra-
ção inteiramente volta-
da aos compromissos 
assumidos durante a 
campanha.

FOTO: CELENE MORAIS

Conselho Deliberativo 
da CONAMP reúne-se 
em Brasília
Novo Presidente da ASMP participou da reunião

o conselho delibe-
rativo da conAMP esteve 
reunido no dia 28 de julho, 
na sede da entidade, em 
Brasília. na oportunidade, 
foram debatidos temas de 
interesse dos membros do 
Ministério Público.

Quanto às propo-
sições que tramitam no 
congresso nacional, os 
dirigentes das afiliadas 
discutiram estratégias de 
atuação sobre reforma da 

previdência (Pec 287/16), 
abuso de autoridade (PL 
7596/17), reforma do có-
digo Penal (PLS 236/2012), 
entre outros. também 
foi item da pauta o PL 

27/2016, que trata da re-
composição inflacionária 
dos subsídios dos inte-
grantes do Ministério Pú-
blico e da Magistratura. A 
conAMP, em parceria com 
a Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas), busca 
sensibilizar ministros do 
Supremo tribunal Federal 
para que a discussão avan-
ce no Supremo e no con-
gresso nacional.

 Foram ainda discu-
tidas as normativas do 
tribunal Superior eleitoral 
(tSe) que tratam do re-
zoneamento eleitoral. A 
conAMP ingressou com 

uma Arguição de des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (AdPF 471) 
junto ao SFt pedindo a 
suspensão das resoluções 
nº 23.512 e nº 23.522, além 
da Portaria nº 207 do tSe.

Para a entidade, além 
de nítido retrocesso, as de-
cisões do tSe são ilegais. 
conforme a AdPF 471, a 
redução de zonas eleito-
rais em todo o país trará 
graves prejuízos à juris-
dição eleitoral, afetando, 
principalmente, o eleitor, 
usuário dos serviços judi-
ciários eleitorais, uma vez 
que o cidadão terá de per-
correr, em muitos casos, 
maiores distâncias para 
conseguir atendimento da 
Justiça eleitoral, inclusive 
para exercer sua obrigação 
de votar.

 o novo Presidente 
da ASMP, o Promotor Jar-
bas Adelino participou 
pela primeira vez da reu-
nião do conselho delibe-
rativo.  “A minha participa-
ção na primeira reunião foi 
um aprendizado. tratamos 
de diversos assuntos de in-
teresse do MP/membros, 
como o rezoneamento 
eleitoral, revisão dos sub-
sídios e reforma da previ-
dência. discussões de al-
tíssimo nível”, avaliou. 

 em Brasília, os Presi-
dentes das Associações se 
reuniram com o líder do 
PSdB no Senado, Senador 
Paulo Bauer. na ocasião 
foram discutidos temas do 
interesse do Ministério Pú-
blico. 

 
FONTE: CONAMP
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A nova diretoria da 
Associação Sergi-
pana do Ministé-

rio Público (ASMP) para 
o biênio 2017/2019 to-
mou posse no dia 26 
de junho,  na sede do 
Ministério Público de 
Sergipe, em Aracaju/Se. 
A solenidade aconteceu 
depois do descerramen-
to da placa com a foto 
do ex-Presidente nilzir 
Vieira na galeria de ex-
Presidentes da ASMP na 
sala da entidade. 

A Presidente da 
conAMP, norma caval-
canti participou da sole-
nidade. também esteve 
presente o Presidente 
da Associação do Minis-
tério Público de Minas 
Gerais (AMMP), José Sil-
vério Perdigão de olivei-
ra.

A mesa foi com-
posta pelo Procurador 
Geral de Justiça, José 
rony Almeida, pelo ex-
Presidente nilzir Vieira, 
carlos Augusto Alcânta-
ra Machado, corregedor 
Geral do MP, Ana christi-

na Brandi, coordenado-
ra Geral do MP, ernesto 
Anízio Azevedo Melo, 
ouvidor em exercício 
do MP, norma Angélica 
cavalcanti, Presidente 
da conAMP, clovis Bar-
bosa, Presidente do tri-
bunal de contas de Ser-
gipe, João Augusto dos 
Anjos Bandeira de Melo, 
Procurador Geral do Mi-
nistério Público especial 
de contas, inácio Krauss 
, vice-Presidente da oAB 
Sergipe, José Silvério 
Perdigão, Presidente da 
AMMP, Fernando Luiz 
Lopes, Presidente em 
exercício da Associa-
ção dos Magistrados de 
Sergipe (AMASe), erme-
lino costa cerqueira, 
Presidente da AdPeSe , 
daniel carneiro duarte, 
Promotor e Secretário 
da ASMP e nitinho Vitale 
, Presidente da câmara 
de vereadores de Araca-
ju.

o ex-Presidente da 
ASMP, nilzir Vieira fez 
um discurso de agrade-
cimento aos membros 

da Associação Sergipa-
na do Ministério Públi-
co pelos dois anos em 
que esteve à frente da 
entidade de classe. “Há 
exatamente dois anos, 
éramos nós que assu-
míamos essa elevada 
missão de representar 
a nossa classe e de de-
fender seus interesses. 
Procuramos incessan-
temente otimizar e pro-
fissionalizar as ações 
associativas, mediante 
inovações nos processos 
de trabalho, de modo a 
viabilizar e facilitar o 
acolhimento das pro-
posituras de nossa enti-
dade de classe”. Ao final 
desejou sorte ao novo 
Presidente e a diretoria. 
“Sorte e sucesso para 
você, Jarbas, e todos os 
colegas que compõem a 
nova diretoria da nossa 
ASMP”, finalizou.

o novo Presidente, 
Jarbas Adelino, agrade-
ceu aos presentes e ci-
tou a colaboração dos 
colegas no processo 
eleitoral. “inicialmen-

te queria agradecer o 
empenho e dedicação 
de todos os queridos 
colegas que compuse-
ram a chapa integração, 
hoje diretoria da ASMP. 
o objetivo alcançado 
não seria possível sem 
a união de todos nós, e 
a compreensão de que, 
somente unindo ideais é 
que alcançaremos nos-
sas metas”.

Jarbas Adelino se 
comprometeu em conti-
nuar a luta da entidade. 
“A ASMP tem um papel 
primordial nesse con-
texto. Seja empenhando 
irrestrito apoio aos as-
sociados nas suas regu-
lares atribuições diárias, 
seja apoiando as ações 
institucionais no MP, 
bem como abraçando as 
lutas nacionais encam-
padas pela conamp”, fi-
nalizou.

Após a solenidade 
foi servido um coquetel 
em homenagem a nova 
diretoria.

FOTOS: CELENE MORAIS

Nova Diretoria da ASMP toma 
posse para biênio 2017/2019
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ASMP e AMASE solicitam apoio da OAB/SE na 
luta contra extinção de zonas eleitorais no Estado 

Projeto ASMP VIDA SAUDÁVEL

em reunião com o 
presidente da ordem 
dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe, Henri 
clay Andrade , a  Promo-
tora de Justiça Joelma 
Macedo e o presidente 
em exercício da Associa-
ção dos Magistrados de 
Sergipe, juiz Fernando 
dantas, solicitaram no 
dia 28 de junho, o apoio 
da oAB na luta contra a 
extinção de zonas elei-
torais no estado.

de acordo com Fer-
nando, o tribunal Supe-
rior eleitoral, através das 
resoluções 23.512/2017 
e 23.520/2017, determi-
nou medidas de rezone-
amento em todos os es-
tados da Federação. em 
Sergipe, foi expedida a 
extinção das zonas elei-
torais dos municípios de 
Laranjeiras (13ª), Poço 

Verde (33ª), neópolis 
(15ª), cedro de São João 
(25ª), cristinápolis (30ª) 
e Frei Paulo (7ª).

Através da portaria 
nº 217/2017, o presiden-
te do tribunal Superior 
eleitoral, ministro Gil-
mar Mendes, delimitou 
o eleitorado médio de 
100 mil eleitores para 
cada zona. A 36ª, que 
conta com cerca de 110 
mil eleitores, está loca-
lizada em Aracaju e já 
foi extinta. Para a AMA-
Se e a AMSP, a medida 
é inconstitucional e a 
mudança trará transtor-
nos para os eleitores em 
todo o estado.

“As populações 
dos municípios direta-
mente atingidos serão 
gravemente prejudica-
das, na medida em que 
terão que suportar o 

ônus do deslocamento 
físico para que possam 
usufruir dos serviços 
prestados pela Justiça 
eleitoral, tais como alis-
tamento, transferências 
de domicílio, obtenção 
de certidões, segundas 
vias de títulos, etc”, con-
sidera Fernando.

Segundo o Presi-
dente em exercício da 
Associação dos Magis-
trados, a medida impos-
ta por Gilmar Mendes, 
além de antidemocráti-
ca, por não ter sido de-
batida previamente com 

os tribunais regionais 
eleitorais, “compromete-
rá a fiscalização das elei-
ções e, por conseguinte, 
o combate à corrupção 
eleitoral, uma vez que a 
Justiça diminuirá a sua 
presença física nos mu-
nicípios”.

A reunião institu-
cional também contou 
com a participação do 
conselheiro seccional da 
oAB/Se, eduardo ribei-
ro Maia.

FONTE: ASCOM OAB

Presidente da OAB recebeu 
representantes das entidades

Associados participaram de uma trilha na Serra de Itabaiana

A Associação Sergi-
pana do Ministério Públi-
co (ASMP) realizou no dia 
22 de julho uma trilha no 
município de Areia Bran-
ca, abrangendo ainda 
áreas dos municípios de 
Laranjeiras, itabaiana ita-
poranga d’Ajuda e campo 
do Brito. A ação está inse-
rida no Projeto ASMP VidA 
SAudáVeL. 

A trilha reuniu asso-
ciados e familiares que 
passaram por cachoeiras 
do rio das Pedras. den-
tro da programação, teve 
quem se aventurasse no 
rapel em um paredão na 
cachoeira.

 A reativação do Pro-
jeto Vida Saudável faz 
parte do plano de gestão 
da nova diretoria da As-
sociação Sergipana do 
Ministério Público, que 
pretende realizar ações de 
integração dos membros 
da ASMP ao longo do ano. 

 todo o percurso da 
trilha foi acompanhado 
por profissionais habilita-
dos e treinados, que ga-
rantiram a segurança de 
todos os participantes. A 
atividade foi coordenada 
pelo Associado Sandro 
Luiz da costa, com larga 
experiência em ações des-
se gênero.
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Conselho Deliberativo discute reformas do 
Código Penal e do Código de Processo Penal
ASMP participa da reunião

o Presidente da 
Associação Ser-
gipana do Mi-
nistério Público 

(ASMP), Jarbas Adelino, 
esteve em Brasília no dia 
02 de agosto  onde parti-
cipou da reunião do con-
selho deliberativo da co-
nAMP.

A reunião contou 
com a participação de re-
presentantes das Associa-
ções de todo Brasil e foi 
conduzida pela Presidente 

da conAMP, norma caval-
canti.

com a retomada das 
atividades do congresso 
nacional, o conselho deli-
berativo da conAMP com-
prometeu-se em reforçar o 
trabalho da comissão te-
mática da reforma do có-
digo Penal (PLS 236/2012). 

o objetivo é promo-
ver estudos de caráter 
nacional e contribuir com 
o Legislativo. o 1º vice-
presidente da conAMP, 
Victor Hugo Azevedo, é o 
coordenador da comissão. 
novos integrantes serão 
indicados pelos Presiden-
tes das associações afilia-
das à conAMP.

estratégia semelhan-
te foi adotada com a refor-
ma do código de Processo 

Penal (PL 8045/10). o re-
sultado dos trabalhos con-
duzidos pelo secretário-
geral da conAMP, elísio 
teixeira, foi entregue aos 
relatores da matéria.

Rezoneamento 
eleitoral

Ainda durante a reu-
nião foi aprovada publica-
ção de um manifesto com 
as 10 verdades sobre o 
rezoneamento eleitoral. A 
iniciativa é um alerta para 

que a sociedade enten-
da os motivos reais pelos 
quais a extinção das zonas 
eleitorais é um retroces-
so. A conAMP é contra as 
normativas do tribunal Su-
perior eleitoral e questiona 
o rezoneamento eleitoral 
no Supremo tribunal Fe-
deral.

em Sergipe, uma 
comissão de discussão 
foi formada pela ASMP 
e AMASe que pediram o 
apoio da oAB/Se na luta 
contra o rezoneamento 
eleitoral.

Normativas
reforma da previdên-

cia (Pec 287/16), recom-
posição inflacionária dos 
subsídios e os projetos 
relacionados ao extrateto 

também foram itens de 
debate. Além das maté-
rias do parlamento, foram 
ainda analisadas resolu-
ções e recomendações do 
conselho nacional do Mi-
nistério Público (cnMP), 
bem como a federalização 
de processos criminais e o 
porte de arma por mem-
bros do MP.

o conselho delibera-
tivo discutiu ações de es-
tratégia institucional para 
proteger os direitos e prer-
rogativas dos membros do 
Ministério Público.

Eventos
na ocasião, o presi-

dente da Associação cea-
rense do Ministério Públi-
co (AcMP), Lucas Azevedo, 
relatou como está sendo 
feita a organização do XVi 
torneio nacional de Fute-

bol Society do Ministério 
Público. o evento ocorrerá 
entre os dias 02 e 05 de no-
vembro em Fortaleza (ce).

Antes, no mês de se-
tembro, a conAMP e a 
Associação Mineira do Mi-
nistério Público (AMMP) 
realizarão o XXii congres-
so nacional do Ministé-
rio Público. de 27 a 29 de 

setembro, em Belo Hori-
zonte (MG), Promotores e 
Procuradores de Justiça de 
todo o país estarão reuni-
dos para refletir e discutir 
a atuação do MP. o prazo 
para o envio de teses foi 
prorrogado até o dia 28 
de agosto. Promotores e 
Procuradores de Justiça do 
Ministério Público de Ser-
gipe participarão do con-
gresso em Belo Horizonte. 

FONTE: CONAMP
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Permuta entre membros do Ministério 
Público é aprovada pelo CNMP
Presidente da ASMP acompanhou sessão

o c o n s e l h o 
nacional do 
Ministério Pú-
blico (cnMP) 

aprovou no dia 07 de 
agosto, durante a 4ª Ses-
são extraordinária de 
2017, a possibilidade de 
permuta entre membros 
do Ministério Público.

 integrantes da dire-
toria e do conselho deli-
berativo da conAMP 
acompanharam a ses-
são.

 em julho de 2016, 
o relator da matéria, 
conselheiro Leonardo 
carvalho, já havia apre-
sentado voto afirmando 
ser favorável à possibili-
dade de permuta, mas 
concluindo que o cnMP 

não tem competência 
para disciplinar o proce-
dimento – o que deveria 
ser feito por meio de lei 
complementar estadual 
ou pelo próprio MP. na 
ocasião o promotor de 
Justiça eudo Leite repre-
sentou a conAMP e re-
alizou sustentação oral 
em defesa da permuta.

 o julgamento final 
da matéria, no entanto, 
só ocorreu no dia da ses-
são: os conselheiros otá-
vio Brito, Sérgio ricardo, 
Valter Shuenquener, 
cláudio Portela, Antônio 
duarte, Marcelo Ferra e 
esdras dantas votaram 
com o relator. no entan-
to, Fábio Stica, Leonardo 
de carvalho e orlando 

rochadel votaram com 
divergência pela regu-
lamentação apenas por 
Lei complementar. os 
conselheiros Fábio Ge-
orge, Gustavo rocha e 
rodrigo Janot votaram 
contra a possibilidade 
de permuta.

 Histórico
 desde de maio de 

2015, quando o con-
selho deliberativo da 
conAMP definiu como 
bandeira institucional 
a possibilidade de per-
muta entre membros 
do Ministério Público, a 
entidade esteve mobi-
lizada no cnMP a favor 
da matéria. Ao relator 
da matéria, na época o 

conselheiro Leonardo 
carvalho, foi entregue 
um estudo sobre a per-
muta e uma minuta de 
regulamentação.

 durante o XXi 
congresso nacional do 
Ministério Público, reali-
zado no rio de Janeiro, 
foi aprovada moção de 
apoio à permuta. As-
sociados da conAMP 
elaboraram ainda um 
vídeo explicando o que 
seria a permuta.

 o reconhecimento 
da possibilidade de per-
muta pelo cnMP é uma 
conquista da conAMP 
e de todos os membros 
do Ministério Público. A 
entidade atua sempre 
em defesa dos direitos, 
garantias e prerrogati-
vas dos integrantes do 
Parquet para que estes 
tenham cada vez mais 
melhores condições efe-
tivas de atuar em prol da 
sociedade.

 A conAMP apoia 
também a permuta no 
Judiciário brasileiro e 
participou de debate 
realizado pelo conse-
lho nacional de Justiça 
(cnJ).

 FONTE: CONAMP
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Novos convênios firmados pela nova diretoria da ASMP:


