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Ofício n° 066/2020                                                   Salvador, 08 de setembro de 2020. 
(Ref. Manutenção das atividades das Secretarias Processuais e Administrativas) 
 

A Sua Excelência a Senhora 
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça 
Ministério Público do Estado da Bahia 
 
 
 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, 
 

CONSIDERANDO o Art. 10, inciso V, da Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público, onde está disposto que compete ao Procurador-Geral de Justiça 

praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução 

orçamentária do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a recente Portaria nº 03/2020, da Promotoria de 

Justiça Regional de Vitória da Conquista, que suspendeu as atividades da Secretaria 

Processual e Administrativa (SPA), vinculando os Assistentes Técnico-administrativos 

dessa localidade à Promotorias de Justiça específicas, a partir do dia 1º de setembro 

do corrente ano até ulterior deliberação da Procuradoria-Geral de Justiça; 

CONSIDERANDO que o quadro de Servidores efetivos do Ministério 

Público do Estado da Bahia é derivado de Concurso Público, estando todos os 

empossados aptos para exercer as atividades inerentes à sua respectiva carreira, 

estabelecidas por norma específica, em qualquer unidade do órgão; 

CONSIDERANDO que, nos trabalhos e planejamentos desenvolvidos 

para enfrentamento à Pandemia, causada pelo novo Coronavírus, uma das possíveis 

soluções para a retomada das atividades presenciais será o rodízio entre Servidores 

no regime de trabalho remoto, mesmo onde as atividades do órgão tenham sido 

retomadas, uma vez não havendo qualquer sinalização de segurança plena (vacina 

ou remédio eficazmente comprovado para a doença); 

CONSIDERANDO que a implementação das Secretarias Processuais e 

Administrativas é fruto de um belo e árduo trabalho desenvolvido pelo MPBA, através 
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da Coordenação de Gestão Estratégica (CGE), refletindo em uma administração mais 

efetiva, impessoal e mais uniforme, em conformidade ao quanto disposto nos itens 

11.1.4 e 11.1.5 do Planejamento Estratégico 2020-2023 do MPBA; 

CONSIDERANDO que a insatisfação apresentada na Portaria nº 

03/2020, da Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista, não 

poderia/deveria ser fundamento exclusivo para a revogação do instituto, mas sim para 

a busca por sua melhoria, quer seja na disponibilização de capacitações, seja na 

edição de atos normativos e/ou qualquer outra ação que busque seu 

aperfeiçoamento; 

CONSIDERANDO que as Secretarias Processuais Administrativas já 

implantadas apresentam bons índices de produtividade, além de diversos outros 

benefícios institucionais, a exemplo da melhoria do relacionamento interpessoal e dos 

serviços prestados à sociedade. 

 

Assim, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da 

Bahia (SINDSEMP-BA), vem, por meio do presente, REQUERER a Vossa Excelência 

que sejam mantidas as atividades das Secretarias Processuais e Administrativas já 

implantadas pelo parquet, assim como seja dada continuidade à implantação das 

demais SPAs, conforme planejamento da CGE. 

 

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, 

reafirmando que o SINDSEMP-BA está a disposição, no que lhe couber, para a 

construção de um MPBA melhor para todos: membros, servidores e, principalmente, 

sociedade. 

 

 

Erica Oliveira de Souza 
Diretora-presidente 

SINDSEMP-BA 
 


