
NOTA PÚBLICA

A ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ASMP), entidade criada em
1943,  que congrega os membros do Ministério  Público de Sergipe,  em exercício,  em
disponibilidade e aposentados, vem, por sua Diretoria,  manifestar-se contrariamente à
Resolução nº 016/2020-CPJ, de 26/08/2020, que “[a]prova Projeto de Lei Complementar
que  “transforma e modifica a denominação de um cargo de Promotor de Justiça cível e
respectiva Promotoria de Justiça, institui a Transação Administrativa Disciplinar, com o fim
de promover  a  solução pacífica  e  consensual  dos conflitos,  com responsabilização e
justiça, dando a máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação
institucional,  por  meio  da  implementação  e  da  adoção  de  mecanismos  de
autocomposição, bem como altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 02,
de 12 de novembro de 1990, e dá outras providências”.

Ao examinar o texto publicado da mencionada resolução, verifica-se que o projeto de lei
dela resultante prevê importantes alterações da Lei Complementar Estadual nº 02/1990 –
Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe (LOMPSE) – não contempladas em sua
ementa.

Em primeiro lugar, o art. 3º, do Projeto de Lei, altera os §§8º e 17, do art. 8º, da LOMPSE,
ampliando o prazo de posse do Procurador-Geral de Justiça, após sua nomeação
pelo Governador do Estado.

Vale  ressaltar  que  essa  proposta  legislativa,  que  altera  procedimento  consolidado  na
vigência da Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe, por cerca de 30 (trinta) anos,
ocorre justamente na iminência de novo processo de escolha do Chefe da Instituição,  a
menos  de  2  (dois)  meses  do  período  legalmente  estabelecido  para  a  eleição -,
segunda quinzena de outubro próximo.

Além disso, os arts. 4º e 5º, do mesmo Projeto de Lei, altera os arts. 35, I, “d”, e 36, I, da
LOMPSE,  resultando  em  inconstitucional  limitação  das  atribuições  legais  do
Procurador-Geral  de  Justiça,  cuja  iniciativa  de  propor  projetos  de  lei  passa  a
depender da aprovação do Colégio de Procuradores.

Além de ofender flagrantemente os preceitos dos  arts. 10, IV, e 12, I,  II  e III,  da Lei
Federal  nº  8.625/19931 –  Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público  –,  o  projeto

1 Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
[…]
IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público;
[...]
Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os Procuradores de Justiça, 

competindo-lhe:
I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de seus integrantes, sobre 

matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;
II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei 



questionado importará injustificável restrição às prerrogativas legais do Procurador-Geral
de Justiça, cuja legitimidade constitucional o torna ator vocacionado a estabelecer elos
entre o Ministério Público e a sociedade e entre o Colégio de Procuradores e os demais
membros da carreira ministerial.

Por tais razões, a ASMP manifesta-se contrariamente ao Projeto de Lei resultante da
Resolução CPJ nº 16/2020, esperando sua rejeição pela Assembleia Legislativa do
Estado  de  Sergipe  e,  eventualmente,  seu  veto  pelo  Excelentíssimo  Senhor
Governador do Estado.

Aracaju, em 2 de setembro de 2020.
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Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;
III - aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de

Justiça,  bem  como  os  projetos  de  criação  de  cargos  e  serviços  auxiliares […]  (destaques
inseridos).


