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Editorial

Alexandre Soares Cruz
Presidente

Com novo formato e totalmente reformulada, a antiga 

“Folha do MP” ganha também um novo nome, pas-

sando a ser chamada “Revista da Ampeb”.

Voltada primordialmente a associados, a Revista da Ampeb, 

publicada nos meses de fevereiro e agosto, destaca os prin-

cipais acontecimentos do semestre relacionados à Ampeb e 

ao Ministério Público da Bahia, divulga o pensamento jurídico 

de promotores e procuradores de Justiça e traz entrevistas, 

informações sobre novos convênios e outras matérias sobre 

temas variados.

Nesta edição, evidentemente, o destaque principal é para o 

processo de escolha do novo procurador-geral de Justiça 

(PGJ).

O inédito formato conferido ao debate entre os candidatos 

a PGJ, promovido pela Ampeb em parceria com o Jornal A 

Tarde, de portas abertas à sociedade civil, marcou a definitiva 

superação de antigos preconceitos, reafirmando a coerência 

e o propósito dos membros do Ministério Público da Bahia de 

abertura ao diálogo franco e à livre expressão do pensamen-

to crítico. Juntos, retribuímos, ainda que simbolicamente, a 

inestimável contribuição dada pela  sociedade para o fortale-

cimento do Ministério Público, especialmente, na luta contra 

a PEC 37.

Atenta à pauta classista, a Ampeb também promoverá o tra-

dicional debate entre os candidatos a PGJ para uma plateia 

formada exclusivamente por membros do Ministério Público 

e, inovando, colheu de todos os postulantes ao cargo a síntese 

de suas ideias sobre temas de inequívoca relevância institu-

cional, em entrevista publicada nesta edição. Além de pro-

piciar ao associado conhecimento mais detalhado das ideias 

dos candidatos e de seus projetos para o Ministério Público 

da Bahia, a entrevista é também uma maneira de tomada for-

mal de compromisso do colega que, nos próximos dois anos, 

exercerá a função de procurador-geral de Justiça, tendo, por-

tanto, a responsabilidade de conduzir a instituição adiante, por 

caminhos dignos de sua missão.

A Ampeb, como entidade que legitimamente representa pro-

motores e procuradores de Justiça da Bahia, da ativa e apo-

sentados, estará atenta aos caminhos que serão trilhados pelo 

Ministério Público da Bahia e sempre disposta a contribuir 

para a adequada escolha dos rumos.
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E x p e d i e n t e

Agenda

02 A 04  DE ABRIL 
XII Congresso do Ministério Público 
do Estado da Bahia

O MP em movimento: Ministério Público, sociedade 
e democracia. Este é o tema central do XII Congresso 
do Ministério Público do Estado da Bahia, que reunirá 
o parquet em discussões que buscarão lançar um olhar 
sobre a instituição e suas  relações com a sociedade em 
torno das principais temáticas que envolvem a atuação 
dos seus membros. O evento, que ocorrerá no Centro de  

 
Convenções do Sheraton Bahia Hotel, tem como coorde-
nadora científica a promotora de Justiça Lívia Maria San-
tana e Sant’Anna Vaz. Entre os assuntos previstos para 
serem debatidos estão os conselhos sociais, corrupção, 
sistema prisional, segurança pública, controle externo da 
atividade policial, temas atuais do Direito de Família, o Mi-
nistério Público frente às manifestações populares, entre 
outros. As inscrições serão abertas ainda neste mês de 
fevereiro no site da Ampeb: www.ampeb.org.br.  

EVENTOS E ATIVIDADES PARA ASSOCIADOS
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Ampeb Entrevista

O Ministério Público tem cumprido adequadamente a sua missão?
Não dá para dizer sim ou não. Trata-se sempre de uma questão 
de grau. Ou seja: o Ministério Público tem cumprido muito mais 
hoje do que cumpriu no passado, mas poderia ser muito melhor 
do que tem sido.

O Ministério Público é uma instituição concebida para a 
defesa da sociedade e, por conta desse papel, tem fre-
quentemente entrado em rota de colisão com os poderes 
político e econômico, desagradando determinados setores 
que reivindicam menos poder da instituição. Diante desse 
cenário, o que aguardar para o futuro do MP?

Eu queria qualificar um pouco essa questão na seguinte dire-
ção: acho que, quanto mais criticado, mais há um sinal de que 
o MP vem cumprindo a missão dele. Eu estranharia muito se 
o MP que ganhou tantos poderes na Constituição Federal de 
1998 não fosse criticado. A crítica pode ser entendida como um 
sinal positivo. O que não significa dizer que muitas vezes essa 
crítica não seja merecida, porque alguns promotores e alguns 
procuradores foram além do que deveriam ter ido.

Em sua opinião, que lições o surgimento e a derrota da 
PEC 37 deixam para o Ministério Público, para a classe 
política e para a sociedade brasileira?

Para o MP é uma questão, para a classe política é outra. Tem 
sido tentada sistematicamente a adoção de propostas, tais como 
a PEC 37, na tentativa de limitar o poder do Ministério Público. 
Mas o que ocorreu foi uma situação extremamente favorável ao 
MP. Devido à movimentação que ocorreu em junho de 2013, 
essa PEC caiu, embora tudo indicasse que ela não iria cair. Isso 
quer dizer que o MP tem que tomar muito cuidado e tem uma 
aliança muito clara e explícita com a sociedade. Quero lembrar 
que, quando se tentou limitar pela primeira vez o poder do MP, 
foi graças ao apoio da imprensa, que até qualificou aquela PEC 
como “lei da amordaça”, que a proposta não passou.  E dessa 
vez também houve uma situação conjuntural muito favorável, 
que foram aquelas manifestações da população a favor de uma 
sociedade menos corrupta, com mais investigação etc e tal. 

Cientista social e professora 

da Universidade de São Pau-

lo (USP), Maria Tereza Sadek 

defende que o Ministério Público tenha 

mecanismos de controle de prestação 

de contas à sociedade. Sua justificativa 

é que a transparência é uma exigência 

republicana e democrática. A começar, 

segundo ela, pelo processo de escolha 

do chefe da instituição. “A população 

tem que saber do que se trata.  É preci-

so tomar muito cuidado para que o pro-

curador-geral de Justiça não concentre 

tantos poderes”, diz. Nesta entrevista 

à Revista da Ampeb, ela também fala 

sobre a relação do MP com o Poder Ex-

ecutivo, das lições da PEC 37 e afirma: 

“O MP não é a instituição mais opaca da 

República.”

Ampeb
ENTREVISTA

“O MP não é a instituição mais 
opaca da República”
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Em muitos Ministérios Públicos pelo Brasil têm sido ins-
tituídos grupos e núcleos de atuação. O que você tem 
a comentar sobre esse modelo, seus pontos positivos e 
negativos?

O ponto mais positivo nessa questão é porque você tem a 
especialização. A sociedade se tornou tão complexa que é im-
possível uma única pessoa entender de vários temas. Então, 
essa especialização é muito saudável. O problema é quando 
essa especialização vira o universo e se transforma na to-
talidade, o que não pode ocorrer. Há sempre que se tomar 
cuidado com esse tipo de risco. 
 
 O que você acha do modelo de escolha do procurador 
geral de Justiça adotado no Brasil ?

Tanto o MP, o Poder Judiciário e até mesmo a Defensoria Pú-
blica têm postos de mando em que não há a participação po-
pular. Esse tipo de mecanismo é uma forma de se ter a von-
tade popular se manifestando. Eu não sei se esse é o melhor 
modelo, mas ele minimamente contempla a vontade do povo. 
Acredito que deva haver uma participação maior de todos os 
integrantes da instituição. A lista dos candidatos deve ser dis-
cutida com a participação muito ampla dos vários integrantes 
da instituição e todo o processo publicizado. A sociedade tem 
que saber do que se trata.  É preciso tomar muito cuidado 
para que o procurador-geral de Justiça não concentre tantos 
poderes. Porque, se você tiver uma aliança muito firme do 
PGJ com o governo, não haverá um controle como seria ne-
cessário, e essa é uma atribuição do MP. A instituição tem que 
exercer esse controle. Se há uma relação muito estreita, você 
tem uma variável aí que vai dificultar esse tipo de controle.

Embora a Constituição assegure aos Ministérios Públicos 
autonomias administrativa e financeira, percebe-se que, 
na prática, há grande dependência da instituição em rela-
ção ao Poder Executivo, sobretudo em razão da frequente 
necessidade de suplementações orçamentárias. Em algu-
ma medida, isso não pode comprometer a atuação inde-
pendente do Ministério Público?

Em alguma medida, sim! Mas, por outro lado, deve haver tam-
bém um mecanismo de controle de prestação de contas à 
sociedade do que a instituição faz com os recursos que ela 
tem a sua disposição. É muito importante que se tenha trans-
parência, que se saiba, por exemplo, aquilo que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) vem exigindo dos seus juízes. Que 
todos os juízes possam publicar o seu imposto de renda e 
essa informação esteja disponível para a sociedade. Acho a 
questão da transparência muito importante, porque é uma 
exigência republicana e democrática.

Em um ciclo de debates promovido pela Ampeb, em no-
vembro de 2013, o jornalista Claudio Weber Abramo, di-
retor da ONG Transparência Brasil, disse que o MP é a 
instituição mais opaca da República. Qual a sua opinião 
acerca dessa afirmação?

Não concordo com ele. É difícil você dizer que o MP é a insti-
tuição mais opaca. Quando se faz o contraste entre os dados 
que são publicados entre o CNMP e pelo CNJ, de fato o CNJ 
tem muito mais informações do que CNMP. No entanto, há de 
se reconhecer que é mais difícil a colheita de informações que 
se referem ao MP do que as que se referem ao Judiciário. Ou 
seja: a atuação do Judiciário se dá a partir de processos de autos 
judiciais, diferente da atuação do MP. Agora que isso poderia ser 
melhorado, eu não tenho a maior dúvida. Daí dizer que o MP é a 
instituição menos transparente há um salto muito alto.

Como avalia a atuação dos organismos de controle inter-
no e externo do Ministério Público?

Aí há algumas deficiências gritantes, questões que deveriam 
ser públicas, mais transparentes. Por exemplo: qual é número 
de representações que o MP tem contra promotores? Como 
se dá esse julgamento? Como esse julgamento vem sendo 
feito? Quantos promotores e quantos procuradores já foram 
punidos? Nós não temos ideia desses números. Isso mostra 
uma deficiência numa área em que a instituição tem que pro-
curar melhorar.

Maria Tereza Sadek 
Cientista social e professora da 

Universidade de São Paulo (USP)

“A transparência 

é uma exigência 

republicana 

e democrática”
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Nacional

ATS - Contra ou a favor
O resgate do Adicional por Tempo de Serviço 

(ATS) para membros do Ministério Público e 
do Poder Judiciário, bandeira que vem sen-

do defendida pela Ampeb, é uma forma de corrigir 
o desequilíbrio existente desde a sua extinção, em 
março de 1999. Essa é a opinião de parlamentares 
baianos que compõem a bancada baiana no Con-
gresso Nacional. 

A matéria decorre das propostas de emenda à 
Constituição (PECs) nº 02, 05 e 68, que tramitam 
em conjunto na Câmara dos Deputados e no Sena-
do, e enfrenta dificuldades para ser aprovada, sob 
o argumento de privilegiar uma carreira pública e 
desmerecer outras, entre outros.

O deputado federal Nelson Pelegrino (PT), que tem 
participado de reuniões na Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp) em favor 
da aprovação das propostas, afirma que o restabe-
lecimento do ATS será mais um instrumento de va-
lorização e estímulo às duas carreiras.

“Manifesto minha posição favorável a essa emenda 
constitucional porque é preciso haver um incentivo 
à carreira. Hoje, por exemplo, um promotor que in-
gressa na carreira ou um juiz de primeira instância 
acabam ganhando o mesmo salário do que aqueles 
que estão há mais tempo”, observa.

“O tempo de serviço deve ser um parâmetro utiliza-
do para diferenciar e premiar quem tem mais tempo 
no serviço e promover o estímulo à permanência 
na carreira. Nós aprovamos essa PEC na Câmara e 
terá o nosso apoio e da bancada do PT no Senado”, 
assinala Pelegrino. 

Antonio Imbassahy, vice-líder do PSDB na Casa, diz 
que está atento e comprometido com às questões 
relevantes para as diversas categorias profissio-

Retorno do ATS corrigirá 
desequilíbrio nas carreiras.
Matéria ainda encontra 
resistências no parlamento.

Encontro de entidades considerou ATS como alternativa para valorização das carreiras

H
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Fi

lh
o



Ano XVII - Nº 62 - Fevereiro de 2014 - www. ampeb.org.br 11

nais, em especial, o Ministério Público e a 
Magistratura, para quem a atuação tem sido 
fundamental na defesa do regime democrá-
tico de direito e na efetivação das garantias 
constitucionais.

“Como deputado federal tenho atuado na 
defesa do Estado e das instituições demo-
cráticas. Ao lado dos membros do Ministério 
Público da Bahia, lutei, desde o início, contra 
a aprovação da PEC 37, conhecida como a 
PEC da impunidade, que pretendia retirar os 
poderes investigativos do Ministério Públi-
co”, ressalta o ex-prefeito de Salvador.

DIFICULDADES - O senador Eduardo Su-
plicy (PT-SP) afirma que a proposta que ver-
sa sobre o ATS tem sido objeto de análise 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Casa. Embora demonstre resistência à 
aprovação das PECs por conta de “algumas 
dificuldades”, ele diz estar aberto ao diálogo.

“É importante que haja aumento de remu-
neração levando-se em conta o mérito do 
servidor, seja ele em qualquer circunstância 
ou categoria. Sejam funcionários da admi-
nistração pública ou aqueles que servem ao 
Judiciário e ao Ministério Público. Fazer um 
ajuste por tempo de serviço apenas para 
uma ou outra categoria, sem se dar equida-
de a todos, é algo difícil de ser aceito. Essas 
são as observações que têm prevalecido até 
o momento”, argumenta.

CARREIRA - O assunto foi discutido, inclu-
sive, em Salvador durante encontro de enti-
dades que atuam na área jurídica em que se 
debateram formas de valorizar as carreiras, 
no ano passado. A reinstituição do ATS foi 
apontada como uma das alternativas.

 Segundo o presidente da Ampeb, Alexandre 
Soares Cruz, o adicional deixou de ser pago 
há anos, quando foi implementado o regime 
de subsídio. Em razão disso, hoje, um juiz ou 
promotor que ingressa na carreira fica com 
seu subsídio no mesmo patamar ao longo de 
toda a carreira. “A volta do ATS é uma causa 
justa da magistratura e do MP e precisa ser 
priorizada urgentemente pelo Parlamento”.

Repúdio
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), 
em conjunto com outras entidades representantivas do MP, emitiu 
nota de repúdio à resolução 23.396/13 do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), que proíbe a instituição de requisitar à Polícia Fede-
ral instauração de inquérito contra crimes eleitorais. Afirma que a 
Constituição Federal, em seu artigo 129-VIII, diz ser função institu-
cional do Ministério Público “requisitar diligências investigatórias e 
a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídi-
cos de suas manifestações processuais”. 

Repúdio II
A Conamp, no documento, destaca ainda que a resolução afronta os 
princípios constitucionais da moralidade e da eficiência. E defende 
que a omissão da legitimidade para a requisição de inquéritos é 
inconstitucional, exótica, opaca em seus propósitos, imprevisível em 
suas consequências e atentatória à transparência do pleito e à pró-
pria democracia. Em posicionamento publicizado, o presidente da 
Ampeb, Alexandre Cruz, considerou ainda que a medida do tribunal 
“não serve ao país”. 

Posse
Solenidade de posse da nova 
diretoria da Conamp ocorrerá 
no dia 18 de março próximo, 
no Denys Card Hall, em Brasília. 
A composição que assumirá 
a entidade no biênio 2014/2016 é 
encabeçada pela promotora baiana 
Norma Cavalcanti, a primeira mulher 
à frente da entidade nacional. 

Duodécimo
Outra nota de repúdio emitida foi contra decisão da Assembleia Le-
gislativa de Alagoas que reduziu o duodécimo do orçamento do MP 
Estadual durante a apreciação do Projeto de Lei nº 533/2013. Se-
gundo a Conamp, a decisão impõe o estrangulamento das finanças, 
o que impedirá a instituição de exercer suas funções constitucionais 
e afeta sua autonomia administrativa.
 

Notas
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Casos individuais
O CNMP pode deixar de analisar casos de natureza individual que não tenham repercussão geral no âmbito do Ministério 
Público. Isto se a proposta do conselheiro Jefferson Coelho, apresentada em sessão no último dia 28 de janeiro, for 
aprovada pelo órgão. A ideia é criar um enunciado para limitar estes tipos de análises. Segundo o texto, o conselho não 
pode analisar questões individuais, extraídas de situações concretas e específicas, sem repercussão geral na sociedade 
e no MP, salvo nos casos de processos disciplinares. Foi criado com a finalidade de controlar a atuação administrativa e 
financeira do MP e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.

Segurança sem violência
Projeto engatado pelo CNMP em parceria com CNJ, Ministério da Justiça, OAB e Condege  visa dever desenvolver ações 
integradas e articular políticas nacionais para promoção de melhorias no sistema prisional brasileiro. A intenção do 
“Segurança sem violência” é desenvolver metas e programas para atingir objetivos como o aumento do número de va-
gas e melhoria das condições carcerárias; adoção de mecanismos mais eficazes de cumprimento das penas privativas 
de liberdade; melhoria da assistência jurídica aos apenados; remissão da pena com reinserção social. 

Pessoas com deficiência
Concursos e cursos a serem realizados pelo MP brasileiro terão que incluir as pessoas com deficiência seguindo con-
venção da ONU para a matéria. Proposta de recomendação do Conselho Federal da OAB foi aprovada pelo CNMP, por 
unanimidade, na primeira sessão ordinária do órgão, em janeiro último. O pedido de providências nº 934/2013-74 estava 
sob a relatoria do conselheiro Walter Agra. 
 

Nacional

Direto do
CNMP
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Atuação

Proposta para merecimento 
aguarda agenda do Conselho
Comissão que estudou o tema foi formada pelos promotores João 
Paulo Santos Shoucair, Millen Castro Medeiros de Moura, André Luis 
Lavigne Mota, Milena Moreschi de Almeida e Luíza Gomes Amoedo

Comissão em estudo

Reunião pública discutiu a proposta
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Já se encontra na Procuradoria-Geral 
de Justiça a minuta elaborada pela 
comissão da Ampeb visando disciplinar 

a aferição do merecimento no Ministério Pú-
blico da Bahia. As expectativas da Ampeb é 
que a mesma seja contemplada pelo Conse-
lho Superior da instituição brevemente. 

O ofício que encaminhou o anteprojeto foi 
protocolado no dia 3 de janeiro e, até o fe-
chamento desta edição, ainda sem respos-
tas. No documento encaminhado foram in-
cluídas ressalvas feitas por associados, visto 
que os termos do projeto não são unânimes 
entre a classe, sobretudo dos que residem 
no oeste da Bahia, apesar de todos acorda-
ram que a minuta é um avanço.

Na opinião de Alexandre Soares Cruz, presi-
dente da Ampeb, o anteprojeto traz significa-
tivos avanços em relação à atual disciplina da 
aferição de merecimento. “A Ampeb exerceu 
seu papel de fomentar a discussão do tema 
e possibilitar a construção e apresentação 
de sugestão concreta de nova disciplina da 
aferição de merecimento”, pontuou em ofício 
enviado a classe na mesma data do envio à 
PGJ, ressaltando a expectativa de ver a ma-
téria “brevemente pautada para deliberação 
do Conselho Superior do Ministério Público”.

No processo de elaboração do documento, 
a comissão abriu para a classe o texto, com 
possibilidade de apresentação de emendas e 
levando a conhecimento de todos a versão 
final para manifestações. Ainda promoveu 
visitas para apresentar a minuta, levando o 
texto a conhecimento da Corregedoria-Ge-
ral, Procuradoria-Geral e dos demais conse-
lheiros do MP baiano. 

A proposta sugere alteração na Resolução 
nº 006/2006 e não altera a Lei Orgânica 
(LO). A metodologia de elaboração da forma 
de valoração dos critérios tomou por base 
as disposições atuais da LO — em especial, 
as do artigo 121 e de legislações de outros 
Estados.

PAE é garantida 
para aposentados

E-SAJ

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) determi-
nou ao MP/BA que pague a aposentados e pensionistas 
a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) referente ao 

período de setembro de 1994 a setembro de 2001.

O plenário da 2ª Sessão Ordinária de 2014, ocorrido em 29 de 
janeiro último, julgou como procedente o requerimento feito pela 
Ampeb através do Procedimento de Controle Administrativo nº 
272/2013-32. A entidade, através de sua assessoria jurídica, soli-
citou a intervenção do CNMP no sentido de que seja determinado 
tal pagamento. O julgamento iniciou em dezembro de 2013 e, devi-
do a pedidos de vistas, foi adiado. 

O relator, conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, apresentou 
voto favorável ao pedido, respeitando os limites orçamentários. Os 
demais membros, por maioria, acompanharam a sua opinião. O 
presidente da entidade, Alexandre Soares Cruz, esteve em Brasília 
acompanhando os julgamentos juntamente com o assessor jurí-
dico, Manoel Pinto, e a presidente da Conamp, Norma Cavalcanti. 

Após constatar que o sistema de peticionamento eletrônico 
adotado pelo TJ-BA, o “e-SAJ”, não tem assegurado aos 
membros do Ministério Público a prerrogativa da intimação 

pessoal, ainda que de forma eletrônica, em violação ao art. 4º, §2º 
da Lei nº11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), a Ampeb entrou 
com Pedido de Providências para que seja determinado ao Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia que os atos de intimação pessoal 
aos mesmos ocorram de forma física, enquanto não houver com-
patibilidade entre os sistemas eletrônicos do TJ-BA e do MP-BA. O 
caso tramita junto ao Conselho Nacional de Justiça.

Requerimento feito pela Ampeb no CNMP 
é julgado procedente
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Gestão

Contas de 2013 examinadas 
em assembleia
Assembleia Geral Ordinária foi a primeira na história da Ampeb 
a permitir participação não-presencial de associados

Participação remota 

Pela primeira vez na história da Ampeb, a Assembleia Geral Ordinária da entidade foi transmitida 
ao vivo pela Internet, através do site www.ampeb.org.br, e permitiu a participação não-pre-
sencial dos associados. A transmissão e a participação on line garantiu a contemplação de um 
dos pontos que foram incluídos no Estatuto da Ampeb, por ocasião da reforma do documento. 
A transmissão foi em área restrita, só para acesso dos associados através de login e senha. 
Comentários, registro de voto e de presença foram feitos através de e-mail.
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Novo sistema 
de cadastro vai 
facilitar acesso aos 
serviços

Os relatórios de atividades da 
Ampeb e os pareceres do 
Conselho Fiscal relativos ao 

ano de 2013 foram examinados em 
Assembleia Geral Ordinária realiza-
da no último dia 31 de janeiro, na 
sede da entidade, no Jardim Baiano.
 
A leitura dos documentos foi feita 
pelo presidente da associação, Ale-
xandre Soares Cruz, e pelo secre-
tário-geral Augusto César Carvalho 
de Matos. Na ocasião, a diretoria da 
entidade também apresentou seus 
planos e metas para o exercício de 
2014. Cruz ressaltou que, no ano de 
2013, houve significativa redução de 
custos operacionais da Ampeb, que 
possibilitará à entidade maior inves-
timento no atendimento às diversas 
demandas coletivas de seus asso-
ciados.  

O corte de despesas feito recente-
mente já traz resultados concretos 
para a Ampeb. Foi o que afirmou o 
presidente ao apresentar as contas 
do terceiro quadrimestre de 2013, 
aprovadas pelo Conselho Fiscal em 
reunião ocorrida no dia 17/01.

“Temos procurado tornar a estrutu-
ra administrativa da Ampeb o mais 
enxuta possível, porém sem com-
prometer a qualidade dos serviços 
prestados”, disse.

A Ampeb inicia o ano de 2014 com um novo sistema de cadastro. O ob-
jetivo é criar uma base de dados segura e completamente acessível 
através da internet que aumente a rastreabilidade das informações 

permitindo maior interação entre a entidade, associados e sócio-contribu-
intes. Conforme explicou o secretário-geral Augusto Cesar Carvalho de Ma-
tos, o sistema possibilitará o acesso mais rápido aos serviços oferecidos, 
trazendo otimização e racionalização. 

O associado poderá ter acesso à base de dados da Ampeb, atualizada em 
tempo real, através do site, visto que todo o sistema funciona em um  am-
biente de computação em nuvem (cloud computing). “O associado poderá 
interagir de forma mais efetiva com a Ampeb, tendo acesso à suas deman-
das e informações importantes, como a movimentação financeira”, explicou 
Matos. 

Segundo o técnico contratado pela entidade, Fábio Costa, o desenvolvimento 
do sistema foi feito em fases. Primeiro foram criados todos os cadastros de 
associados, requerimentos e listas. O próximo passo será a criação do fluxo 
de atendimento para cada solicitação, agendas, fórum de discussão, news-
letter. “Ainda estão sendo iniciados estudos para analisar a possibilidade da 
implantação da cédula online de votação do associado”, disse.  

Atualmente o sistema que é utilizado só funciona dentro das instalações físi-
cas da Ampeb e tem limitações. O novo é totalmente online, funciona através 
de browser (Internet Explorer, Firefox e Google Chrome) e foi construído 
usando tecnologia PHP e banco de dados Postgree. O sistema possui inter-
face com o franework Codeingiter - o que aumenta a garantia de segurança 
das informações. 

Neste ambiente todas as solicitações realizadas pelos associados serão ca-
dastradas na base de dados, poderão gerar indicadores de atendimento e 
ter respostas que apoiem o planejamento estratégico. Para acessar o siste-
ma novo, cada associado receberá uma senha a partir do seu CPF, poderá 
realizar alterações em seu cadastro pessoal e registrar requerimentos de 
serviços. O sistema possui um módulo de segurança onde são criados perfis 
e o acesso a cada menu é controlado a partir de permissões. 
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Capa

Atividades promovidas 
pela Ampeb movimentam 
eleições no MP
Calendário de atividades incluiu dois debates com os 
dez candidatos à procuradoria-geral de Justiça

Um calendário de atividades pro-
movidas pela Ampeb deu um 
novo tom à escolha do procura-

dor-geral de Justiça que irá substituir 
Wellington César Lima e Silva na chefia 
do MP no biênio 2014/2016. A proposta 
da associação é qualificar o  processo 
eleitoral para o cargo, garantindo uma 
aproximação com temáticas trazidas 
pela sociedade civil.

Para tal, foram firmadas parcerias com 
veículos da imprensa para garantir um 
intercâmbio com a população e suas 
principais questões. A grande novidade 
foi um debate que reuniu representan-
tes de entidades e da imprensa. O es-
paço aberto para os candidatos também 
é um ponto inédito, com possibilidade 
de publicação de artigo em jornal e en-
trevistas realizadas em rádio. O debate 
com a classe, que já é praxe, ocorrerá 
no dia 14 de fevereiro, às 14h, no no au-
ditório do MP, no Centro Administrati-
vo da Bahia (CAB). As datas e pontos 
dos regulamentos de ambos os debates 
foram acertados entre o presidente da 
Ampeb, Alexandre Soares Cruz, e os 
candidatos, em reunião prévia, na sede 
da Ampeb.
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Ocupação irregular, privatização da Saúde, integração 
com a sociedade, intolerância religiosa, atos jun-
to ao poder legislativo, cuidado com a coisa pública, 

violência contra os menos favorecidos e afrodescendentes, 
agressão contra policiais e violações contra Direitos Humanos. 
Estes foram alguns dos temas trazidos por representantes da so-
ciedade civil para o debate realizado pela Ampeb no último dia 31.

O total de 28 entidades representativas esteve presente, além 
de membros do MP, e outros representantes, que acompa-
nharam as discussões. A imprensa foi representada pelos 
jornalistas Agostinho Muniz, pela Associação Bahiana de Im-
prensa, Regina Boccicho, do A Tarde, e Claudia Cardozo, do 
Bahia Notícias. 

O debate iniciou com pronunciamento do presidente da Am-
peb, que fez a primeira pergunta: “No cumprimento de sua 
missão constitucional, o Ministério Público atua em defesa da 
infância e juventude, dos idosos, das mulheres, do direito à 
saúde, à educação, do meio ambiente, dos direitos dos con-
sumidores, no combate à improbidade administrativa e aos 
crimes, e em muitas outras áreas, Se eleito, Vossa Excelência 
buscará fortalecer a atuação do MP/BA em alguma área es-
pecífica? Qual? De que forma?”.

Após colocação dos concorrentes, a vez foi da imprensa, que 
direcionou questões mais políticas, como a subordinação po-
lítica e burocrática do PGJ em relação ao governo, a carência 
de estrutura investigativa por parte do MP e a crise do Judi-
ciário. Foram sorteadas cinco perguntas para questionamento 
oral por parte das entidades da sociedade civil presentes.  As 
entidades sorteadas foram o Instituto Vozes, o Conselho Re-
gional de Medicina, Associação de Arquitetos (AFA), Fórum do 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e o Instituto 
dos Arquitetos da Bahia. Em seguida, o sorteio foi feito com as 
perguntas escritas, colocando em pauta o controle social dos 
meios de comunicação, a agressão contra policiais, violações 
de Direitos Humanos e violência contra menos favorecidos.

Foram quase quatro horas de debate, que teve a mesa recep-
tora composta pelos integrantes da comissão eleitoral: José 
Jorge de Menezes, Wilson Henrique de Andrade e Fábio Velo-
so. O promotor Carlos Artur dos Santos Pires foi o mediador 
e o presidente da Ampeb, o presidente do debate. 

Debate une 
sociedade civil 
e candidatos

A
sc

om
 M
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A
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Capa

Antonio Sérgio dos Anjos Mendes 
(Sérgio Mendes) - Nascido em 16/10/1964, 
é graduado em Direito pela Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA) e pós-graduado em 
Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC – São Paulo). Como 
promotor de Justiça já atuou nos municípios de 
Boquira, Ipirá, Mundo Novo, Feira de Santana 
e desde setembro de 1996 atua em Salvador.

Heron José de Santana Gordilho (Heron 
Gordilho) - Nascido em 23/03/1962, é gra-
duado em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia, mestre em Direito e mestre em Sociolo-
gia, ambos pela UFBA; doutor em Direito Público 
(UFPE); pós-doutor em Direito Ambiental (Pace 
University, NY/EUA). Como promotor de Justiça 
já atuou na comarca de Maraú, passando por 
Ubaitaba, Serra Preta, Ipiaú, Cícero Dantas, Catú, 
até assumir, em 1998, a titularidade da 2ª Promo-
toria de Justiça do Meio Ambiente em Salvador. 
Em 1999 foi nomeado coordenador do CEAMA.

Márcio José Cordeiro Fahel (Márcio 
Fahel) - Nascido em 19/03/1971, é graduado 
em Direito pela Universidade Estadual de Santa 
Cruz - UESC, com especialização em Direito Pro-
cessual Civil também pela UESC e mestrado em 
Direito Público pela UFBA. Já atuou nos muni-
cípios de Mucuri, Itapebi, Aurelino Leal, Ibicaraí, 
Itabuna e Salvador. É titular da 6ª Promotoria de 
Justiça de Cidadania.

Millen Castro Medeiros de Moura (Millen 
Castro) - Nascido em 03/10/1974, é graduado 
em Direito pela Universidade Católica do Salvador, 
com pós-graduação pela FESMIP e UNIBAHIA. Já 
atuou nas promotorias de Santana, Valente e São 
Félix. É titular da Promotoria de Defesa do Patrimô-
nio Público em Candeias. 

Rita Andreia Rehem Almeida Tourinho 
(Rita Tourinho) - Nascida em 05/03/1966, é 
graduada em Direito pela Universidade Católica de 
Salvador e mestre em Direito Público pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco. Como promotora 
de Justiça já atuou nos municípios de Amélia Ro-
drigues, São Francisco do Conde e em Salvador, 
no Núcleo de Investigação de Paternidade e no de 
Defesa do Patrimônio Público, onde atua há 16 anos. 
É ainda professora de Direito Administrativo na Univer-
sidade Federal da Bahia.

Ediene Santos Lousado - Nascida em 
05/11/1967, é graduada em Direito pela Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA) e pós-gradu-
ada pela Universidade Federal de Pernambuco. 
Como promotora de Justiça já atuou em Bom 
Jesus da Lapa, Itiúba, Caravelas, Ilhéus, Barrei-
ras, além de já ter substituído ou auxiliado em co-
marcas de outros municípios. Desde 2009 atua 
em Salvador, titularizando-se na 28ª Promotoria 
de Justiça de Assistência. Na capital baiana atuou 
ainda na 1ª e 2ª Varas de Tóxicos, no GAECO e na 
Secretaria Geral do Ministério Público.

Gilberto Costa De Amorim Júnior 
(Gilberto Amorim) - Nascido em 27/04/ 
1986, é graduado no âmbito da Segurança Pú-
blica pela Academia de Polícia Militar da Bahia 
(APM) e graduado em Direito pela Universi-
dade Católica de Salvador. É especialista em 
Qualidade pelas Escolas Politécnica e de Ad-
ministração da UFBA; e especialista em Direi-
tos Humanos e em Ciências Criminais, ambas 
pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). 
Exerceu substituição em diversas promotorias, 
atuando diretamente nos municípios de Utinga, 
Cícero Dantas, Camaçari e na 43ª Promotoria 
de Assistência de Salvador. Atualmente é o 11º 
promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Jus-
tiça Criminal na capital baiana. 

Marcelo Henrique Guimarães Gue-
des (Marcelo Guedes) - Nascido em 
04/11/1966, é graduado em Direito pela Univer-
sidade Católica de Salvador. Como promotor de 
Justiça já atuou nos municípios de João Dou-
rado, Ibirataia, Camamú, Valença, Amargosa e 
Salvador. Atualmente é titular da 34ª Promotoria 
de Justiça de Assistência da capital baiana. 

Perfil dos candidatos 
ao cargo de PGJ

Waldemir Leão da Silva (Waldemir Leão) - 
Nascido em 29/12/1960, é graduado em Direito 
pela Universidade Católica de Salvador e es-
pecialista em Ciências Criminais e em Política 
e Estratégia pela (ESG/UFRJ). É titular da 4ª 
Promotoria de Justiça Criminal de Salvador - 
4º Promotor Criminal. Já atuou em Ibirataia, 
São Felipe, Castro Alves, Catu; Vara Distrital de 
Itapagipe, Central de Inquéritos, Diretoria-Ge-
ral, Corregedoria-Geral, GAECO, NACRES, As-
sessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 
e COER/NARJ Crime.

Washington Araújo Carigé (Carigé) - 
Nascido em 09/05/1952, é graduado em Direi-
to pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
autor do Dicionário de Direito do Consumidor 
e professor de Direito do Consumidor da FES-
MIP. Procurador de Justiça com cargo assumi-
do 1966 (foi coordenador do CEACON, GAECO 
e das Procuradorias de Justiça Cíveis, Cor-
redor Geral do Ministério Público, Diretor do 
Conselho Nacional de Corregedores Gerais dos 
Estados e da União e cinco vezes conselheiro 
do Conselho Superior do Ministério Público).
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1) Como solucionar o problema da falta de promotores na região 
oeste do Estado?

Sérgio Mendes - A indicada “falta de promotores” no oeste é 
problema dos mais graves, com causas e fatores bem conhe-
cidos e acumulados no correr dos anos até atingir a insusten-
tável situação atual. Urge, portanto, que a nova Administração 
assuma o compromisso de envidar concretos esforços para 
equacioná-lo, sendo que, para tanto, deve adotar medidas de 
curto, médio e longo prazos, sempre levando em considera-
ção as ponderações dos colegas que remanescem na região, 
sendo exemplos: a) não admitir o uso do direito de opção com 
relação às vagas de Barreiras; b) designar PJ Substitutos em 
número compatível com as necessidades diagnosticadas, man-
tendo-os sem titularização enquanto necessário; c) criar melho-
res condições de trabalho, com sedes, equipamentos, veículos, 
servidores (nível médio e superior), estruturação tecnológica, 
bem como restaurar a gratificação de difícil provimento. As medi-
das da alçada do Administração, serão adotadas imediatamente, 
as que necessitam de autorização legislativa, serão implementa-
das no menor espaço de tempo possível.

Ediene Lousado - A problemática relacionada à ausência 
de promotores de Justiça na região Oeste é de longa data, 
fato vivenciado por mim, que atuei na Comarca de Barrei-
ras por mais de sete anos, e durante todo o período exerci 
substituição, algumas vezes em mais de uma Promotoria. Por 
experiência própria, e depois de discussão em reunião com 
promotores da região, acredito que algumas medidas poderão 
resolver a situação: realização de concurso público, direcio-
nando, prioritariamente, os novos membros, que permanece-
rão como substitutos, lotados na região, até o final do estágio 
probatório; alteração legislativa para priorizar, quando exigir o 
interesse público, o provimento em regiões menos povoadas; 
inclusão legislativa da gratificação por atuação em promotoria 
de difícil provimento; designações temporárias; fortalecimen-
to da estrutura de recursos humanos e administrativos. São 
medidas necessárias, e que lutarei pela sua implementação.

Gilberto Amorim - Certamente, não é através da substituição, 
por entender não ser possível, na atua realidade do MPBA, ao 
substituto “equacionar suas atuações com as da substituição”. 
Precisamos adotar uma séria e debatida política de gerencia-
mento de Recursos Humanos, pautada em critérios trans-
parentes e objetivos de gestão. As carreiras deverão fluir 
com naturalidade, não poderão ser estancadas sob pena de 
gerar desmotivação e frustração, mas deverão ser harmo-
nizadas com o interesse público de manter a continuidade 
e a eficiência dos nossos serviços públicos. É o que chamo 
de Provimento em Ondas, via do qual o importante é ter 

ritmo, manter a constância no provimento, partindo-se das 
PJ mais carentes para as menos carentes, sem prejuízo 
de uma clara e segura perspectiva de evolução na carreira 
ao recém-ingresso na Instituição. Uma das alternativas, a 
par dessa priorização, é a possibilidade de realização de 
concursos regionalizados, a exemplo da Justiça Federal e o 
MPF, para membros e servidores, com perspectiva de re-
moção por permuta ou após consecução de lapso temporal 
mínimo a ser fixado.

Heron Gordilho - Para enfrentar um dos nossos principais 
problemas, a existência de mais de 270 comarcas sem provi-
mento, especialmente na região oeste, pretendo discutir com 
os colegas a necessidade de enviar um projeto de lei que pro-
mova a extinção das entrâncias, tornando a nossa instituição, 
a exemplo do MPF, com apenas duas categorias: promotor de 
Justiça e procurador de Justiça. É que a  divisão em entrân-
cias faz com que os promotores ,  mesmo aqueles que pos-
suem raízes familiares em cidades de menor população,  pro-
curem quase sempre as comarcas de maior  entrância, pois 
somente assim poderão progredir  na carreira.  Enquanto isso, 
tendo em vista que a região Oeste atualmente esta precisando 
de uma maior atenção, considerando a grande movimenta-
ção de expedientes judiciais e extrajudicias e a sobrecarga 
dos colegas que acumulam atribuições de varias promotorias, 
pretendo realizar  concurso publico, priorizando o provimento da-
quela região, mas de inicio encaminharemos proposta ao Conse-
lho Superior do Ministério Público para deliberar sobre as regras 
de movimentação  na carreira durante o estagio probatório.

Marcelo Guedes - Inicialmente, é importante salientar que a 
questão destacada consiste em problema histórico, que de-
corre de fatores como: movimentação na carreira do Ministé-
rio Público; quantidade não satisfatória de promotores de jus-
tiça; modelo de atuação funcional; e dimensão do território do 
Estado da Bahia. O problema, além disso, afeta outras regiões 
além do Oeste do Estado. Tudo isto impõe a implementação 
de medidas e/ou alterações legislativas necessárias e eficazes 
que façam frente a esta situação, a exemplo de: a) aperfeiço-
amento do sistema de caracterização do perfil de cada Pro-
motoria de Justiça, com dados de indicadores variados e es-
pecíficos, proporcionando melhor organização e planejamento 
regional da presença do MP; b) realização de concurso público 
com prioridade de primeira lotação na região; c) garantia de 
estrutura suficiente e de qualidade; d) implementação de in-
centivo da gratificação de difícil provimento; e) priorização do 
interesse público no provimento e designações; f) fortaleci-
mento da administração regional; g) estímulos à progressão 
na carreira na região, através de elevação de promotorias 
após estudo e planejamento.

Ping Pong entre os candidatos
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Márcio Fahel - Trata-se de problema histórico (para exempli-
ficar, em 10 de fevereiro de 2010, um mês antes de iniciar 
a gestão do atual PGJ, havia 08 promotores nas regionais 
de Barreiras, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa e 
Ibotirama; hoje, são 13), que deve ter a seguinte estratégia de 
enfrentamento: realização de concurso público, direcionando, 
prioritariamente, os novos membros que permanecerão como 
substitutos, lotados na região, até o final do estágio probatório; 
alteração legislativa para priorizar, quando exigir o interesse 
público, o provimento em regiões menos povoadas; inclusão 
legislativa da gratificação por atuação em promotoria de difícil 
provimento; designações temporárias; fortalecimento da es-
trutura de recursos humanos e administrativos. Comprometo-
-me a implementar todas essas ações.

Millen Castro - O despovoamento de promotores de Justiça no 
interior baiano constitui-se problema histórico, que se agra-
vou recentemente. Tal questão se mostra mais séria no oeste, 
para onde deve ser destinado, após novo concurso, o maior 
percentual de promotores. Além disso, devem ser adotadas 
providências complementares, como, imediatamente, oferecer 
melhor aparato humano e material (assessores, equipamen-
tos tecnológico e veículos) para estimular a permanência dos 
que lá já trabalham. Por fim, o pagamento de indenização por 
difícil provimento se constitui medida justa que atrairá novos 
interessados em fixar-se na região. Necessário traçar, ainda, 
um planejamento para futuras movimentações e elevação de 
promotorias, após consulta ao Colégio de Coordenadores de 
Regionais, órgão que será composto por representantes de 
todas as regiões.

Rita Tourinho - Infelizmente hoje a falta de promotores de Jus-
tiça não está restrita à região oeste,  historicamente a mais 
atingida. Atualmente quase 50% dos colegas estão lotados 
na capital. Assim, 1/5 da população baiana dispõe de qua-
se metade dos membros do MP. Caso desejássemos suprir 
todas as PJ’s hoje vagas, acabaríamos por ultrapassar o li-
mite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso 
do oeste, devem ser criadas condições de estímulo para a 
fixação dos promotores, tais como: nomeação de servidores, 
inclusive de assistentes técnicos jurídicos aprovados no con-
curso 198/2013, para auxiliar aqueles que estão com grande 
número de substituições;  disponibilização de veículos para a 
região, possibilitando o deslocamento dos promotores até as 
substituições;  aumento do número de estagiários de Direito 
e de outras áreas; discussão com a classe para elaboração de 
proposta legislativa que gere incremento indenizatório para a hi-
pótese do exercício de mais de uma substituição, dentre outras 
medidas. Deve-se ressaltar que até o mês de outubro de 2013 
(último disponibilizado no portal transparência MP), haviam sido 
gastos 51,55% do orçamento disponível para aparelhamento.

Waldemir Leão - Priorizando o “interesse público” quando do 

oferecimento e provimento de Promotorias, corrigindo distor-
ções, cobrindo claros e promovendo a distribuição equilibrada 
das mesmas, segundo a necessidade, mas de forma a co-
brir todas as regiões. Na realidade, o Plano Geral de Atuação 
2013/2014 já prevê a realização de concurso para promotor, 
o que pode vir a solucionar ou mitigar o problema. Melhorar a 
estrutura e as condições de trabalho nas promotorias de região 
Oeste, nesse momento, também é uma medida de estímulo não 
apenas aos que lá atuam, como aos que vierem a optar por isso. 
Devo avisar que já se acha em andamento concurso para servi-
dores, com a possibilidade de convocação de até 200 (duzentos) 
analistas técnicos, contemplando os da área jurídica.

Carigé - A crise de vacância de Promotorias de justiça não 
está apenas no Oeste, mas em todas as regiões da Bahia. A 
distância das comarcas daquela região para a capital, onde 
reside a maioria dos familiares dos promotores, dificulta o in-
teresse pela fixação dos mesmos naquelas localidades, por 
isso as promoções e remoções têm sido utilizadas com re-
querimentos de opção, sendo isto um dos principais moti-
vos pelos quais as vagas são oferecidas, indicadas, mas não 
preenchidas. No início desta semana, novas movimentações 
foram abertas e, em razão dessa crise e do interesse público 
evidenciado pela necessidade de ocupação dessas vagas, a 
Administração baixou ato impedindo o requerimento de opção 
e, com certeza, desta feita somente se habilitarão os promo-
tores que realmente pretenderem ser removidos ou promo-
vidos para aquelas comarcas. Creio ser este um mecanismo 
emergencialmente eficiente. Mas, há um estudo feito pelos 
promotores do Escritório Regional de Barreira, que aponta 
outras sugestões relevantes, as quais deverão ser aprovei-
tadas e implantadas como instrumento de resultado e que, 
inclusive, também poderão ser aplicadas de forma satisfatória 
em outras regiões carentes de ocupação.

2. – Sua administração encampará as propostas apresen-
tadas pela Ampeb para disciplinar o plantão e a aferição 
por merecimento?

Sérgio Mendes - As propostas citadas serão, por óbvio, re-
cebidas, embora não “encampadas” imediatamente, visto que 
foi notória a pequena participação da classe nas discussões 
finais, não obstante o esforço, a dedicação e a excelência do 
trabalho produzido. Assim, uma vez recebidas, serão subme-
tidas à ampla discussão, em evento(s) a ser(em) realizado(s) 
conjuntamente com a própria Ampeb, caso seja do seu inte-
resse, para que sejam validadas ou alteradas democratica-
mente e, só então, apropriadas pela Administração.

Ediene Lousado - Em relação ao plantão, o teor da proposta 
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enviada pela Ampeb será acolhido com algumas alterações, que 
não lhe modificarão a essência. Quanto à proposta referente à 
aferição do merecimento, deverá ser submetida ao Conselho Su-
perior, órgão competente para deliberação, assim como outras 
propostas e projetos que visem ao aperfeiçoamento do modelo 
atualmente adotado pelo órgão colegiado, mediante amplo diá-
logo com seus integrantes, sempre caminhando no sentido de 
objetivar os critérios de escolha.

Gilberto Amorim - Louváveis são as iniciativas da Ampeb para 
tratar dessas matérias. Lamentável, contudo, a falta de aber-
tura da PGJ, até aqui, para efetivar na Instituição a discussão 
que se encerra em uma questão operacional (plantão) e ou-
tra essencial de carreira, que se tornou um verdadeiro tabu 
(a meritocracia do merecimento) e nos tem distanciado de 
valores irrenunciáveis, comprometendo inclusive as relações 
interpessoais entre colegas. Um modelo de gestão participati-
vo, transparente e pautado por resultados no MP possibilitaria o 
enfrentamento de nossos problemas crônicos com mais profici-
ência. Se tivesse sido encarada como bem-vinda a contribuição 
ofertada pela Ampeb, construídas por colegas, já teríamos nos 
encaminhado à implementação de soluções aceitáveis dos pon-
tos de vista administrativo, legal e, sobretudo, moral. Acompanhei 
de perto as propostas apresentadas pela Ampeb e a omissão 
da Administração no enfrentamento dessas questões. As propos-
tas, gestadas no âmbito da classe, foram muito bem elaboradas e 
devem ser consideradas como ponto de partida essencial para 
arrostar as problemáticas em questão, inclusive pondo fim de 
uma vez por todas nas promoções e remoções por encomenda.

Heron Gordilho - A Ampeb como entidade associativa está 
legitimada a auscultar os anseios de todos os associados re-
ferentes não apenas as questões relativas aos membros em 
atividade, como regras sobre o plantão e movimentação na 
carreira. A Ampeb sempre terá da Procuradoria Geral de Jus-
tiça o respeito ao seu espaço de manifestação e de reivindi-
cação dos interesses dos associados, mas entendemos que 
as propostas até então discutidas devem seguir a tramitação 
preconizada em nossa lei orgânica, sem qualquer ingerência 
do procurador geral de Justiça, pois ao Conselho Superior do 
Ministério Publico compete tal missão. Entendo que com a ex-
tinção das entrâncias, esse problema será mitigado: primeiro, 
porque cada membro terá apenas uma promoção durante a car-
reira, segundo, porque a ordem de antiguidade passará a ser a do 
ingresso na instituição. Evidente que haverá mobilidade através 
de permuta e remoção antiguidade e merecimento.

Marcelo Guedes - Sim. No que concerne ao plantão, com 
eventuais aperfeiçoamentos que não descaracterizem a pro-
posta. Em relação à aferição de merecimento, o imediato en-
caminhamento ao Conselho Superior para análise, aperfeiço-
amento e deliberação, seguindo-se da consecução, no âmbito 
do Ministério Público, de todos os mecanismos necessários 

para efetivação da medida. Saliento que 
tal compromisso reflete minha coerência 
histórica por ter contribuído com sugestões 
para o disciplinamento do plantão e por defender 
há anos a implantação de um sistema de aferição objetiva de 
merecimento.

Márcio Fahel - Em relação ao plantão, o teor da proposta en-
viada pela Ampeb será acolhida com pequenos ajustes que 
não lhe alteram a essência. No tocante ao merecimento, pre-
tendo submetê-la ao Conselho Superior, órgão competente 
para deliberação, assim como outras propostas e projetos que 
visem ao aperfeiçoamento do atual modelo de aferição, mediante 
diálogo profícuo com seus integrantes, sempre caminhando no 
sentido de objetivar os critérios de escolha.

Millen Castro - Como membro da comissão que elaborou a 
proposta de minuta para aferição do merecimento nas movi-
mentações, sustento a integralidade do documento apresen-
tado pela Ampeb, a ser discutido com o Conselho Superior. 
Conhecendo, com proximidade, o trabalho realizado pelas co-
legas quanto ao disciplinamento do plantão, também a este 
sou favorável e o defenderei, como presidente do CSMP.

Rita Tourinho - Sem dúvida são propostas dotadas de legitimi-
dade, oriundas da Instituição representativa da classe, porém 
para se tornarem mais democráticas, deverão ser submetidas, 
via internet, à consulta dos colegas, do interior e da capital, pelo 
prazo de 10(dez) dias úteis, com apresentação de sugestões e 
justificativa da adesão ou não ao proposto. No que concerne à 
normatização do plantão no interior, o projeto também deve 
ser submetido à manifestação das regionais, através dos seus 
PJ’s para que possam opinar, inclusive quanto à sua confor-
midade com as peculiaridades das respectivas regiões. No 
que se refere ao projeto que regulamenta a promoção por 
merecimento, tenho defendido a fixação de critérios objetivos, 
tendo, inclusive, aprovado tese quanto à matéria no Congresso 
Nacional do Ministério Público, realizado em Belo Horizonte. 
Um Ministério Público que prega transparência, objetividade 
e motivação não pode admitir prática de atos administrativos 
pautados em critérios subjetivos. Daí a importância da referi-
da normatização como forma de referendar a impessoalidade. 
No entanto, a proposta necessita de ajustes terminológicos 
para evitar distorções interpretativas.

Waldemir Leão - Os anteprojetos apresentados pela Ampeb 
serão, sim, objeto de consideração e estudo. A partir das 
propostas apresentadas, buscaremos construir opções que 
proporcionem melhores condições de trabalho aos membros 
do MP, sem perder de vista o “interesse público”. Devo acres-
centar, ainda, que acho salutar a iniciativa da Associação, que 
embora vise, precipuamente, a defesa da classe, pode, com a 
ausculta desta, ajudar no aperfeiçoamento do nosso exercício 
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profissional. Todavia, conforme já informado através de bo-
letim recentemente encaminhado à classe, pretendo formar 
Comitês temáticos permanentes, que deverão funcionar como 
“centros de pesquisa e inovação”, visando à solução de proble-
mas e análise de proposições encaminhadas por integrantes do MP, 
assegurada a participação das entidades classistas nos mesmos.

Carigé - As propostas da Ampeb devem ser sempre, e neces-
sariamente, bem aceitas. Mas, para ser “encampadas”, não 
podem prescindir de avaliação objetiva e subjetivada do pro-
curador-geral, quanto à conveniência e oportunidade. Princi-
palmente em relação à aferição por merecimento, que refoge 
de sua competência. Todavia, seja em razão da importância da 
matéria ou pela distinção que deve ser cultivada à associação 
de classe, devem ter dinâmica célere de encaminhamento. O 
modesto projeto de “Programa de Gestão”, elaborado para 
encampar a minha candidatura, aborda a matéria da aferição 
por merecimento com prioridade: “Agilizar, junto ao Conselho 
Superior do Ministério Público, o exame e conclusão sobre 
o trabalho apresentado pela Comissão formada pela Ampeb, 
no que diz respeito aos critérios objetivos para promoção e 
remoção por merecimento, fomentando o máximo de aprovei-
tamento das sugestões apresentadas para minimização dos 
critérios subjetivos, de forma a tornar o processo o mais im-
parcial e justo possível.

3. Como será o relacionamento com o Governo e com a Ampeb?

Sérgio Mendes - De diálogo respeitoso, permanente e cordial, 
observando sempre as prerrogativas de função de ambas as ins-
tituições, bem como zelando por aquelas cometidas ao nosso MP.

Ediene Lousado - O relacionamento deve ser institucional e 
atento ao interesse público com o Governo do Estado. Com a 
Ampeb, deve primar pelo respeito e colaboração.

Gilberto Amorim - Cumpre reafirmar valores que estão sendo 
desprezados e reconduzir a Administração para o cumpri-
mento de nossa missão institucional, e retornar o nosso MP 
ao patamar de instituição de Estado e não de Governo, essen-
cialmente voltada para atender aos anseios da sociedade que 
sabe conviver harmoniosamente com as demais Instituições 
e atores políticos, sem soberba, subserviência ou capitulação, 
mas com altivez e mútuo respeito, participando proativamente 
da governança estatal e construindo soluções de base jurídica 
unicamente em benefício da sociedade.  Em relação à Ampeb, 
reconhecê-la sempre como uma entidade parceira e proativa 
na construção de um MP melhor, que representa legitima-
mente a classe, com ela mantendo franca e permanente in-
terlocução, atendendo as relevantes e pertinentes demandas 

classistas, buscando sempre e incondicionalmente assegurar 
os direitos, as prerrogativas e as garantias dos presentantes 
do MP, sobretudo, a sua segurança e de seus familiares.

Heron Gordilho - Em relação a Ampeb, a nossa relação vai 
ser de total respeito, pois entendemos que uma entidade de 
classe deve sempre defender os interesses da classe, que al-
gumas vezes podem não coincidir com os do procurador-ge-
ral.   Estes são princípios básicos do convivência democrática. 
Quanto ao Governo do Estado, a nossa gestão será pautada 
em relações de harmonia e respeito,  mas sempre na defesa 
dos interesses do Ministério Público. Nunca esquecendo, to-
davia,  que o procurador-geral de Justiça não  esta a serviço 
de  governos, mas da sociedade, uma vez que foi esta a von-
tade do Poder Constituinte Originário.

Marcelo Guedes - Com a Ampeb, uma relação institucional 
pautada no respeito, harmonia, com diálogo franco e direto e 
com estabelecimento de canais estratégicos de negociação 
dos interesses dos membros e do Ministério Público. Com o 
Governo do Estado e demais Poderes, uma relação institucio-
nal pautada no respeito, harmonia, ética, no interesse público 
e independência, sem se afastar, conforme imperativo constitu-
cional, da sua missão de defender a ordem jurídica, o regime 
democrático e os interesses sociais e individuas indisponíveis.

Márcio Fahel - Relacionamento institucional e atento ao inte-
resse público com o Governo do Estado. Respeitoso e colabo-
rativo com a Ampeb.

Millen Castro - A própria função do procurador-geral de Jus-
tiça impõe-lhe um tratamento de cortesia e respeito com os 
chefes dos Poderes e demais representantes políticos, sem-
pre com independência. Isso, contudo, não o exime de cum-
prir sua função legal de investigar e, se necessário, acionar 
referidas autoridades, por isso, para evitar a incômoda cumu-
lação de negociar recursos com o Governo e processar os 
representantes deste, defendo que todas as funções judiciais 
hoje pertencentes ao PGJ sejam delegadas a outros mem-
bros, que atuarão com independência funcional. Já a Ampeb 
sempre terá direito de manifestação, como aliás é preciso que 
seja, dada a sua legitimidade como órgão de classe, inclusive 
com direito a voz nas sessões do Conselho e Colégio de Procu-
radores, quando os interesses dos membros estejam em jogo.

Rita Tourinho - O Ministério Público não deve ser visto como 
opositor do Governo do Estado, já que os dois entes pos-
suem interesses comuns – o atendimento da coletividade. 
Deve sempre ser mantido aberto um canal de diálogo, capaz 
de demonstrar que o MP não foi e jamais será contrário à 
Administração Pública atuante, voltada a atender as expecta-
tivas populares. Pelo contrário, o Ministério Público quer ser 
parceiro nesta jornada, na busca de soluções que atendam às 



Ano XVII - Nº 62 - Fevereiro de 2014 - www. ampeb.org.br 25

demandas da população. Porém, é vedado ao MP quedar-se 
inerte frente às medidas adotadas, em total desconformidade 
com os ditames constitucionais, sob pena de negar o exercício 
dos seus deveres institucionais. Quanto à Ampeb, sendo a en-
tidade de classe representativa dos interesses dos membros 
do Ministério Público, deverá ser buscado o estreitamento da 
relação entre a chefia da Instituição e a referida entidade clas-
sista, de modo a viabilizar a habitualidade da discussão dos te-
mas de interesse comum dos membros do MP, permitindo-se, 
desta forma, que os pleitos da classe sejam analisados pelo 
PGJ, de maneira célere, vindo o respectivo posicionamento 
adotado sempre acompanhado das razões correspondentes.

Waldemir Leão - O adequado a instituições políticas que coli-
mam o bem-estar geral e o desenvolvimento sustentável da 
nação e do seu povo. Buscarei a interlocução e cooperação 
como meio de maior resolutividade, mas, não abrirei mão de 
valores éticos e do respeito mútuo, nem recuarei na defesa 
das prerrogativas institucionais e do pleno exercício profissio-
nal. A investidura no cargo de PGJ, prevista na CF, além de vi-
sar o equilíbrio entre os atores políticos responsáveis pela sa-
tisfação dos direitos ali assegurados, dá legitimidade do voto 
popular ao eleito. Asseguro que minha escolha para PGJ não 
gerará sentimento pessoal de gratidão ou submissão de es-
pécie alguma a qualquer Poder, pois manterei a seriedade e a 
independência que sempre marcaram minha carreira. Quanto 
à Ampeb, não me parece diferente. Na verdade, acho que nossa 
Associação pode ajudar, e tem ajudado, o MP; e este, mediante 
adequada gestão de pessoas, pode reduzir muito o ônus que re-
cai sobre as entidades de classe de modo geral. Minha intenção 
é ter também a ASSEMP e o SINDSEMP como parceiros, sem 
qualquer interferência na independência das mesmas.

Carigé - A harmonia entre o Ministério Público e os poderes, 
inclusive o governamental, deve ser sempre preservada. Não 
há como conceber a paz social se os poderes não coexistirem. 
A convivência em harmonia não significa ingerência de uns 
nas atividades e responsabilidades dos outros, mas na busca 
de soluções para dar enfrentamento aos problemas que afli-
gem o interesse público. Nesse aspecto, a gestão que finda 
foi feliz, e qualquer afirmação contrária não seria imparcial e 
nem justa. Não há se tem indicação de um só fato concreto 
que indicasse ingerência, inobstante tenha o governo pres-
tigiado muito essa necessidade de harmonia, endossando o 
valor do MP, a exemplo de quando sediou as reuniões do Pac-
to pela Vida, programa de indiscutível valor no arrostamento 
da violência de Salvador, no salão de reuniões do Colégio de 
Procuradores de Justiça. Diga-se que, igualmente, o relacio-
namento com a Ampeb não pode ser de distanciamento e, 
muito menos, de enfrentamento. Respeitadas as limitações e 
as atribuições, a coexistência de uma convivência sadia e res-
ponsável é fundamental para a consecução dos interesses da 
classe e, ao mesmo tempo, do fortalecimento da instituição.

4 - Quais providências serão ado-
tadas para melhoria das condições 
de trabalho dos membros do Ministério 
Público? Em que prazo? Como obter recursos 
para isso?

Sérgio Mendes - Os Órgãos de Execução são a “razão de ser” 
do MP, aos quais devem ser propiciadas adequadas condi-
ções de estrutura física, material, tecnológica e de recursos 
humanos, para que possam desempenhar as suas variadas 
atribuições com a qualidade que a sociedade espera e me-
rece ter. Essa foi, inclusive, a lógica utilizada no Núcleo Mata 
Atlântica, que permitiu até construir/adquirir sedes para o MP, 
comprar veículos, desenvolver sistemas etc. Diversas medi-
das serão adotadas nesse intento, podendo ser citadas aque-
las que importarão em uma melhor qualidade da negociação 
do orçamento do MP, para que recupere sua participação na 
orçamento do estado ao percentual, ao menos, de 2011 (da-
dos nas LOA’s), de uma gestão mais eficiente dos recursos 
autorizados em investimentos, hoje muito baixa e sem foco na 
área finalística, além de elaboração de planos e projetos que 
possibilitem o reforço de caixa com recursos extraorçamen-
tários, que estão disponíveis e podem ser acessados, embora 
com algum esforço, sobretudo, persistência.

Ediene Lousado - Prioridade para investimentos em infraestru-
tura, precisamente construção, ampliação, reforma e locação de 
sedes de promotorias, incluindo mobiliários; constituir comissão 
permanente de membros e analistas de engenharia e arquitetura 
para definir prioridades de investimento. Recriação da Diretoria 
Geral, ocupada por membro do MP, encarregada, dentre outras 
funções, de acompanhar diretamente demandas da área finalís-
tica. Fortalecimento da CEAT, a partir da convocação dos apro-
vados em concurso público, em andamento, o que permitirá a in-
tensificação de estudos e pareceres multidisciplinares; formação 
do corpo de analistas jurídicos (assessores), resultante da Lei 
19.648/2011, que criou 222 cargos de analistas técnicos; políti-
ca de descentralização administrativa para as diversas unidades, 
inclusive de veículos. Os prazos variarão conforme a complexi-
dade de cada tarefa. Os recursos serão oriundos do orçamento, 
inclusive mediante remanejamentos, via crédito por superávit; 
otimização de custos; busca de incrementos e suplementações, 
mediante a sensibilização dos demais agentes políticos, e amplia-
ção de convênios para captação de recursos específicos. 

Gilberto Amorim - A carência de recursos imprescindíveis 
é enorme. Diversas providências constam no meu Plano de 
Gestão. Em síntese, visam priorizar a atividade finalística e 
não a meio, como hoje ocorre. Urge descentralizar os recur-
sos e a gestão, conferindo maiores poderes para as Regio-
nais. Maiores que as carências são os desafios. Isso exige 
abordagem técnica interdisciplinar. Neste contexto, é impos-
sível assinalar prazos sem maior aprofundamento, contudo 
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garanto que o enfrentamento dos desafios e o atingimento 
dos objetivos serão feitos no curso do mandato. Quanto aos 
recursos, devem ser feitas gestões políticas junto aos Exe-
cutivo e Legislativo, como de ordinário para garantir dotação 
orçamentária necessária para atender as nossas reais ne-
cessidades, ressaltando que, nesses últimos 4 anos, o MPBA 
foi a instituição que teve menos participação nas receitas do 
Estado (23% aprox.), enquanto a receita do Estado evoluiu 
em 37% aprox. e a Defensoria teve um incremento de quase 
83%. Além disso, devemos captar recursos extraorçamentá-
rios, inclusive em organismos internacionais, para viabilizar a 
realização de nossos projetos, inclusive apoiando iniciativas des-
sa natureza por parte dos membros.

Heron Gordilho - Pretendo fazer uma administração com aus-
teridade  e racionalidade, direcionando os recursos sempre 
em favor dos órgãos de execução, principalmente aqueles do 
interior do Estado, que mais sofrem com a falta de infraestru-
tura. Pretendo priorizar a infraestrutura das promotorias do 
interior do Estado. Uma vez que o Ministério Público cada vez 
mais exerce funções extrajudiciais na resolvendo dos conflitos 
sociais, reduzindo significativamente as demandas judiciais, 
pretendo criar um grupo de estudos para analisar a consti-
tucionalidade da medida e posteriormente  encaminhar um 
projeto de lei criando taxas pelo serviços prestados.

Marcelo Guedes - Serão adotadas várias providências, em 
curto prazo de tempo, que proporcionem as condições físicas 
adequadas ao ambiente de trabalho e aperfeiçoamento técni-
co profissional, destacando somente algumas pela limitação 
do espaço: a) incremento no programa de estruturação das 
promotorias, através de aquisições, locações, construções 
e reformas de sedes adequadas e funcionais, que atendam 
as necessidades presentes e futuras, bem como aquisição/
locação de veículos para as regionais; b) ampliação do cor-
po de servidores, incluindo analistas/assessores jurídicos; c) 
fortalecimento do CEAF, CEAT, CAOs, núcleos e grupos para 
o apoio efetivo aos órgãos de execução; d) descentralização 
administrativa e estabelecimento de promotorias com maior 
autonomia financeira, garantindo o planejamento e orçamento 
participativo que escolha prioridades e reflita as necessida-
des locais; Para realização das medidas apontadas serão uti-
lizados recursos previstos no orçamento regular próprio, de 
significativa diminuição de custos administrativos – inclusive, 
com adoção de gestão socioambiental sustentável-, captação 
de recursos externos, financiamentos e suplementações or-
çamentárias.

Márcio Fahel - Prioridade para investimentos em infraestru-
tura, precisamente construção, ampliação, reforma e locação 
de sedes de promotorias; ampliar o número de engenheiros 
e arquitetos; redefinir normas e procedimentos desse setor; 
constituir comissão permanente de membros e analistas de 

engenharia para definir prioridades de investimento. Fortale-
cimento da CEAT, a partir dos aprovados em concurso público, 
em andamento, o que permitirá a intensificação de estudos e 
pareceres multidisciplinares; formação do corpo de analistas 
jurídicos (assessores), resultantes da Lei 19.648/2011, que 
criou 222 cargos de analistas técnicos, mediante provimento 
das vagas disponibilizadas em edital, sem prejuízo do cha-
mamento dos demais habilitados, no prazo de validade do 
concurso; política de descentralização administrativa para as 
diversas unidades, inclusive de veículos. Os prazos variarão 
conforme a complexidade de cada tarefa. Os recursos serão 
oriundos do orçamento, inclusive mediante remanejamentos, 
via crédito por superávit; otimização de custos; luta permanente por 
incrementos e suplementações, sempre mediante a sensibilização 
dos demais agentes políticos e captação de recursos específicos.

Millen Castro - O efetivo trabalho ministerial não se limita à lo-
tação de um membro do MP, mas exige, simultaneamente, uma 
estrutura de apoio digna. Toda Promotoria de Justiça precisa 
contar com, no mínimo, um servidor e tecnologia básica (com-
putador, impressora multifuncional, telefone, internet), cujo fun-
cionamento deve ser aferido pela Diretoria Administrativa antes 
de cada provimento, e não apenas após provocação de quem 
venha a ocupá-la. Cada Regional necessita de um veículo para 
transportar os Promotores no deslocamento até as comarcas 
de substituição. Essas são providências imediatas que devem 
ser adotadas logo após a posse do PGJ, principalmente quanto 
àquelas regiões com poucos membros. A médio prazo, a Adminis-
tração deverá buscar convênios e empenhar-se para aumentar os 
recursos orçamentários, inclusive por meio da criação de Fundos, 
como repasse de percentual das taxas judiciárias destinados à cons-
trução e ao aparelhamento de sedes, pois não podemos ser eternos 
inquilinos do Poder Judiciário.

Rita Tourinho - A melhoria das condições de trabalho será prio-
ridade, por se tratar de fator preponderante para a eficiência. 
Atualmente existem deficiências na estrutura de trabalho que 
atingem todas as PJ’s do estado. O que farei: 1. apresentação, em 
60 dias, de diagnóstico das necessidades das PJ’s, atendendo 
às peculiaridades de cada área de atuação, o qual contará com 
a colaboração direta de todos os colegas; 2. no mesmo prazo, 
incumbirá ao PGJ lotar com os Recursos Humanos, existentes e 
futuros, as referidas PJ´s, de acordo com a necessidade do ser-
viço, bem como proceder ao aparelhamento e modernização das 
citadas PJ´s, com os equipamentos e mobiliário já disponíveis 
no acervo da Instituição; 3. efetivar, em idêntico prazo, a apli-
cação do plano de gestão administrativa para a otimização dos 
recursos materiais e humanos visando eliminar desperdícios na 
atuação; 4. readequar a distribuição dos veículos às prioridades 
finalísticas da instituição; 5. implementar programa de formação 
continuada dos servidores objetivando capacitá-los, para atuação 
em atividades não finalísticas, de modo a exonerar destas atividades 
promotores e procuradores de Justiça.
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Waldemir Leão - Há recursos para aparelhamento, construção e 
reforma de promotorias da ordem de R$ 8.620.000,00. O con-
curso para assistentes técnicos, analistas e motoristas já está em 
andamento, e o de promotor de Justiça, em vias de ser iniciado., 
incrementarei a busca por recursos extra-orçamentários, com a 
retomada e priorização da Gestão Estratégica, e o fortalecimen-
to da Unidade de Apoio a Projetos e Captação de Recursos ali 
existente. Investirei em capacitação profissional, empregando o 
orçado (RS 230.000,00) exclusivamente para esse fim – pois, 
historicamente, grande parte dessa verba é despendida na  Se-
mana do MP – e aumentando o percentual de execução desses 
recursos (em 2013, somente 54% do orçado foi executado). O 
redimensionamento das estruturas e a redistribuição de servi-
dores; o uso racional dos “cargos em comissão”; a revisão do 
contingente e emprego de policiais militares; o fortalecimento das 
Regionais em sua autogestão, com a descentralização mitigada 
de recursos, etc., são medidas que, no prazo estimado de 16 me-
ses, favorecerão à melhoria do ambiente laboral e propiciarão 
alguma economia financeira.

Carigé - Nenhum organismo administrativo é estático.  O que hoje 
funciona com determinada estrutura, provavelmente não funcio-
nará com a mesma amanhã. É a dinâmica da vida: tudo envelhe-
ce e precisa ser modernizado. O Ministério Público funcionava 
numa sala do Fórum Rui Barbosa, e necessitava de sede própria 
na capital. Nem se imaginava que viria a necessitar de escritórios 
no interior. Precisa, hoje, de sede para melhor acomodação das 
Promotorias da capital, e de sedes no interior, com estruturas 
humana e material para desempenhar bem o seu mister. Mas, o 
alcance de tal desiderato depende de recursos financeiros.
As nossas limitações orçamentárias são reais e intransponíveis. 
Estamos no limite e não podemos ficar a toque de verbas suple-
mentares, que também sofrem limitações e dependem de dis-
ponibilidade. A solução, creio, é criar fontes legais de recursos e 
dinamizá-las, tais como as existentes: - o Fundo de Moderniza-
ção do Ministério Público e a Fundação Escola Superior do Minis-
tério Público. Penso que providências deverão ser adotadas, sem 
tempo fatal predeterminado, mas o mais rápido possível, para a 
melhoria constante das condições de trabalho dos membros do 
Ministério Público.

5) O que pensa a respeito das Promotorias de Justiça de 
Assistência e das designações por tempo indeterminado?

Sérgio Mendes - As PJ de Assistência, por não terem atribuição 
específica, constituem exceção ao princípio do promotor natu-
ral e à inamovilibidade, motivo pelo qual devem existir em nú-
mero reduzido e apenas para contribuir com a regularidade do 
funcionamento da Instituição. Já as designações devem ser ex-
cepcionais, motivadas, sempre precedidas de edital público para 

habilitação dos interessados, regras que 
também devem ser plicados aos eventuais 
auxílios. 

Ediene Lousado - As designações questionadas são a dos 
promotores de Justiça assistentes, que atuam na capital, defi-
nidos na LC 11/96 (arts. 296 e 271) cujas Promotorias têm na-
tureza de substituição. Pela minha experiência na Secretaria 
Geral, observo que é possível propor modificação legislativa 
para fixar atribuições a um grande número dessas Promoto-
rias, ouvindo os interessados, ao mesmo tempo preservando 
quantitativo em menor escala para atender à necessidade de 
mobilidade para situações temporárias, a exemplo de licenças. 
O interesse público deverá nortear o prazo das designações.

Gilberto Amorim - Originariamente, as PJ de Assistência des-
tinavam-se a atuação direta de membros perante as Varas de 
Assistência que foram desativadas. Com a mudança da legisla-
ção e a ampliação da estrutura orgânica na Capital, não houve 
a preocupação de se converter essas promotorias naquelas de 
matéria finalística expressa, embora os seus titulares natural-
mente tenham sido designados para desenvolver as respecti-
vas atividades, conforme a vontade da Administração, sem que 
houvesse vaga na promotoria, tal como ocorre nas PJ Criminais 
e da Infância de Juventude na Capital, por exemplo. A situação 
de designação por tempo indeterminado gera a possibilidade de 
manipulação finalística pelo PGJ, como também leva grande ins-
tabilidade ao promotor de Justiça, comprometendo sua inamovi-
bilidade e tende a prejudicar o pleno exercício da independência 
funcional. Há de se proceder as devidas correções, convertendo 
as PJ de Assistência, em sua maioria, em efetivas, conforme 
a atual demanda, deixando apenas o necessário, para que haja 
ajustes harmônicos no todo organizacional.

Heron Gordilho - Pretendo fortalecer as Promotorias de justiça , 
de modo a evitar as distorções provocadas por essas desvincu-
lações dos titulares de suas atividades fins. Assim, pretendo es-
tabelecer, como regra, que os titulares ocupem as suas atribui-
ções nas respectivas promotorias. Por outro lado, entendo que 
as designações devem ter tempo determinado. Na eventualidade 
de designação do promotor de assistência para atender os inte-
resses institucionais entendo que esta designação deve ser de 
um máximo de quatro anos.

Marcelo Guedes - Como titular há mais de quatro anos da 
34ª Promotoria de Assistência da Capital, entendo que embora 
compreensível quando de sua implantação para atendimento da 
complexidade da capital, atualmente, não mais se justifica até 
mesmo pelo princípio da isonomia, uma vez que tal espécie de 
promotoria não se repete em comarcas de igual entrância. Ade-
mais, permanecer por anos à semelhança de promotor de Jus-
tiça Substituto significa retrocesso na carreira e viola as garan-
tias constitucionais do promotor de Justiça, podendo se suprir 
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eventuais necessidades, através de outros mecanismos como 
designação temporária ou substituição. As designações por tem-
po indeterminado - que podem, por inteligência da própria ex-
pressão, ser de curto, médio ou longo prazo -, devem respeitar a 
impessoalidade, ser fundamentadas e pautadas na necessidade 
de atender ao interesse público e periodicamente avaliada da 
persistência ou não desta.

Márcio Fahel - As designações a que se refere são exatamente 
a dos promotores de Justiça Assistentes, que atuam na capital, 
definidos na LC 11/96 (arts. 296 e 271) como espécie de promo-
tor Substituto. O caso merece ajuste legislativo, mediante diálo-
go com os interessados, de modo que seja possível “titularizar” 
atribuições a maior parte dessas promotorias, ao mesmo tempo 
preservando quantitativo em menor escala para atender à neces-
sidade de mobilidade para situações temporárias, a exemplo de 
licenças. O prazo das designações deve estar sempre amparado 
no interesse público.

Millen Castro - As Promotorias de Assistência existem para su-
prir eventuais ausências do titular em decorrência do exercício 
de cargos administrativos, por isso elas se fazem necessárias na 
entrância final, devendo-se, contudo, fazer-se uma análise para 
aferir a quantidade necessária, eis que atualmente existe um ex-
cessivo número de membros exercendo funções na Adminis-
tração. Já as designações para auxílio ou provimento provisório 
nas demais promotorias precisam ocorrer com determinação de 
período e ser precedidas de edital, porque elas não apenas ge-
ram um alto custo financeiro para a instituição como um prejuízo 
para as atividades dos que a realizam. Persistindo a necessidade 
de auxílios por longo tempo, há de se avaliar a redistribuição de 
atribuições ou a criação de nova promotoria.

Rita Tourinho - Inicialmente, deve-se salientar que a figura do 
promotor de Justiça assistente no nosso MP foi inicialmente pre-
vista no art. 296, com remissão ao art. 271, ambos da LC 11/96. 
Contudo, sobredito instituto foi desvirtuado em sua essência, pois 
atualmente os promotores de Justiça de Assistência da Capital 
atuam como verdadeiros promotores titulares, sem a garantia da 
inamovibilidade, embora vitalícios. Assim, e considerando a pecu-
liaridade da situação funcional destes colegas, imperioso que se 
discuta e se construa com eles uma solução consensuada, que, 
a um só tempo, resguarde o interesse público e respeite o direito 
deste membro do MP, em benefício da Instituição. Em relação às 
designações, por tempo indeterminado, importante ressaltar que 
a ocorrência destas deve ser evitada, pois as designações devem 
se limitar às hipóteses em que o interesse público se faça pre-
sente e de maneira premente, por necessidade do serviço, em 
situações pontuais, devidamente fundamentadas, com o estabe-
lecimento de prazo certo, o qual, em havendo motivo justificado, 
possa ser prorrogado, fixando-se critérios objetivos para este fim 
e para escolha dos designados.

Waldemir Leão - Acho que, antes de tudo, a questão é de ge-
renciamento da progressão na carreira. A  criação do cargo de 
promotor assistente visa, a priori, evitar claros decorrentes da 
convocação para cargos na Administração ou o ou afastamento 
dos titulares das Promotorias, portanto, não é algo nocivo, pelo 
contrário. Agora, são necessários estudos e seriedade no seu 
emprego, para evitar abusos ou casuísmos que venham a ferir o 
princípio do promotor natural. Entendendo que um estudo para 
dimensionar a necessidade de emprego dos titulares, o redese-
nho de atribuições e a criação de novas promotorias na Capital 
seria a solução para o momento.

Carigé - Penso que o exercício das Promotorias de Justiça de 
Assistência e das designações deve ser feito até o limite da ne-
cessidade do interesse público, e que essa necessidade deve ser 
suprida na primeira oportunidade que houver, para que alcance a 
sua finalidade, e não venha a ser mal interpretada, como se fosse 
um instrumento de manipulação, perdendo o seu sentido legal.

6) A paridade de tratamento entre ativos e aposentados 
será observada na sua administração? Como pretende 
demonstrá-la concretamente?

Sérgio Mendes - Sim. A Administração estará permanentemen-
te disponível aos colegas aposentados, recebendo e analisando 
os pleitos formulados, diretamente ou por meio da própria Am-
peb, que já mantém uma atuação histórica nessa área, a qual 
será respeitada, sendo essa uma diretriz a ser implantada desde 
o primeiro dia da gestão.

Ediene Lousado - A questão tem regramento constitucional e 
infraconstitucional, além de limites orçamentários. A responsabi-
lidade financeira de qualquer pagamento devido ao aposentado, 
relativo a período anterior à aposentadoria, será do MP, e após 
a aposentadoria, será do FUNPREV. O orçamento do MP não 
inclui pagamento de pessoal inativo e pensionistas. Os proven-
tos e pensões são benefícios previdenciários e estão adstritos 
à competência do Fundo de Custeio da Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV, nos termos 
do art. 39, I, da Lei Estadual nº 7.248/97, alterado pelo art. 1º da 
Lei nº 7.593 de 20 de janeiro de 2000. É a Superintendência 
de Previdência - SUPREV, criada na estrutura da Secretaria de 
Administração do Estado da Bahia, que gere, administra e opera-
cionaliza o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Estado da Bahia, incluindo a arrecadação e gestão 
dos recursos e a concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios previdenciários, art. 1º da Lei nº 10.955, de 21.12.2007. 
Como visto, o quadro tem parâmetro constitucional, e marco in-
fraconstitucional definido entre os anos de 1997 e 2007. 

Capa
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Gilberto Amorim - Como protagonista de defesa da ordem jurí-
dica, é claro que sim, nos termos previstos na CF vigente. Não é 
justo que, após anos de embates na defesa dos interesses so-
ciais e em prol da justiça para diminuição das igualdades, não 
seja assegurado aos membros seus direitos constitucionais. De-
vem serão realizadas gestões junto ao Governo do Estado, vi-
sando assegurar a adequada paridade de tratamento entre ativos 
e aposentados, principalmente junto aos fundos previdenciários 
estatais (FUNPREV e BAPREV), e o respeito à autonomia admi-
nistrativa ministerial. Não é possível que o nosso MP limite-se 
a elaborar uma folha de pagamento que pode ser glosada pelo 
Executivo, com base em uma legislação aplicada em descom-
passo com normas constitucionais. Aqueles fundos são geridos 
pela Superintendência de Previdência da SAEB, sob orientação 
superior do CONPREV (Conselho Previdenciário do Estado), nos 
termos da Lei 10.955/97, onde temos representação, atualmente 
sem que haja quaisquer notícias. É preciso que haja participa-
ção ativa do Membro escolhido pelo PGJ para representar o MP 
nesse Conselho, para que interesses constitucionalmente ampa-
rados sejam administrativamente respeitados.

Heron Gordilho - A paridade de tratamento entre ativos e apo-
sentados é um princípio constitucional intocável. Em relação aos 
vencimentos envidaremos todos os esforços possíveis para que 
a paridade de vencimento entre os membros da ativa e inativos 
seja respeitada. Por outro lado, é preciso incluir os colegas apo-
sentados nas atividades da instituição, apoiando as iniciativas do 
projeto Vida Plena, criado pelo saudoso colega Waldir Cayres. 
Por fim, pretendo promover, através do CEAF, cursos com foco da 
melhor idade  e criar a Academia Jurídica do Ministério Público.

Marcelo Guedes - Ao gestor, incumbe também zelar pelo 
planejamento de pagamento/liquidação de passivos remune-
ratórios, tanto no que concerne aos ativos quanto aos inativos, 
a exemplo do pagamento de URV, PAE e Auxílio-Alimentação 
aos ativos, bem como parcelas referentes a licença-prêmio em 
época recente aos inativos. A paridade repousa na adoção de 
um programa de pagamento de passivo remuneratório, o que, 
entretanto, não significa paridade nos valores e parcelas pagas 
entre ativos e inativos, em virtude de se tratar de situações desi-
guais. Com efeito, o pagamento de verbas pretéritas aos ativos é 
uma importante e salutar política de estímulo e incentivo ao seu 
trabalho, não se olvidando que estes, em sua grande maioria, 
arca com custos inerentes ao exercício de seu trabalho. Por outro 
lado, também não se pode esquecer que, quando de sua apo-
sentadoria, o inativo percebe parcelas que somam significativa 
quantia. Destarte, no caso em tela, deve-se buscar a equidade e 
a conveniência administrativa, pela qual, dentro da possibilidade 
orçamentária, farei o planejamento do pagamento dos passi-
vos existentes, mas com absoluta prioridade aos ativos pelos 
motivos expostos.

Márcio Fahel - A questão tem regramento constitucional, e 

marco infraconstitucional, estabelecido 
entre os anos de 1997 e 2007, além de 
limites orçamentários. A responsabilidade 
financeira de pagamento devido ao aposentado, 
relativo a período anterior à aposentadoria, é do MP. Após 
a aposentadoria, é do FUNPREV. O orçamento do MP não 
inclui pagamento de inativos e pensionistas. Os proventos e 
pensões são benefícios previdenciários e estão adstritos à 
competência do FUNPREV, nos termos do art. 39, I, da Lei 
Estadual nº 7.248/97, alterado pelo art. 1º da Lei nº 7.593 de 
20 de janeiro de 2000. É a Superintendência de Previdên-
cia - SUPREV, da estrutura da Secretaria de Administração 
do Estado da Bahia, que gere, administra e operacionaliza o 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos do Estado da Bahia, incluindo a arrecadação, gestão dos 
recursos e a concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios previdenciários, integrada pela Diretoria de Admi-
nistração dos Benefícios Previdenciários e pela Diretoria de 
Gestão Financeira Previdenciária e de Investimentos, confor-
me art. 1º da Lei nº 10.955, de 21 de dezembro de 2007.

Millen Castro - A paridade de tratamento dos inativos se insere 
como direito constitucional, portanto deve ser preservada quanto 
aos direitos que eles possuíam na época em que se aposentaram.

Rita Tourinho - Sabe-se que a fonte pagadora para os mem-
bros ministeriais inativos é o PLANSERV, autarquia estadual. 
Assim, a atuação do PGJ, no que tange à paridade de trata-
mento entre ativos e aposentados, sob o ponto de vista remu-
neratório, deve ser pró-ativa, objetivando o reconhecimento 
de direitos aos inativos, já deferidos aos ativos, considerada a 
necessidade do estudo do impacto financeiro deste atuar ad-
ministrativo no orçamento, e, ainda, as decisões do Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP e do Poder Judiciário 
a respeito do tema. No que tange ao tratamento interpessoal 
dispensado pelo chefe da Instituição aos aposentados, enten-
do que deve ser estabelecido um canal permanente de di-
álogo, com a habitual deferência e respeito que devem ser 
dedicados a estes integrantes do Ministério Público, que tanto 
ajudaram a construir esta Casa, respondendo, de forma motiva-
da, a todos os pleitos que vierem a ser formulados.

Waldemir Leão - Quanto à paridade entre os subsídios e pro-
ventos acredito que não haja problema. A folha e contrache-
ques são preparados pelo MP e todos os ganhos auferidos 
pelos membros ativos são incontinentimente  incorporados, 
cabendo à SUPREV o repasse do numerário. A única questão 
pendente, pelo que se sabe, refere-se ao pagamento retroati-
vo da PAE, que somente sendo devida, a princípio, aos que se 
achavam no serviço ativo entre 1994 e 2001, não vem sendo 
paga aos que se aposentaram antes deste período. Todavia, 
tenho notícias que o CNMP já decidiu, com apenas um voto 
discrepante, pela procedência desse direito também em rela-
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ção a estes últimos. Sendo isso verdade, e havendo legalidade 
na decisão, envidarei todos os esforços para o pagamento da 
referida verba.

Carigé - A isonomia no serviço público encontra eco em nossa 
Constituição Federal. É desumano que ao inativo se dê trata-
mento menor que aos servidores da ativa. Não só em relação 
ao Ministério Público, mas em todas as atividades laborativas. 
A restauração desse direito vilipendiado depende de vontade 
política, disposição orçamentária, processo legislativo e luta 
de classe. O procurador-geral de Justiça não é mágico e nem 
faz milagres. Também a ele não se pode atribuir a heteroge-
neidade. Não é ele quem determina a remuneração dos inati-
vos, mas a previdência social pertinente. Dependesse de sua 
vontade, e não da lei, obviamente que esse problema já teria 
sido há muito resolvido, fosse pela disposição em garantir os 
seus próprios interesses, fosse pela iniciativa dos prejudica-
dos em face do Judiciário, ou, ainda, pela ação pertinaz da sua 
associação de classe, que nunca os abandona. De qualquer 
forma, o assunto é de extrema relevância e deve ser objeto de 
preocupação daquele que vier a assumir o cargo e que, irma-
nado com a AMPEB, deve focar para encontrar um caminho.

7) Quais seus projetos para a segunda instância?

Sérgio Mendes - A segunda instância tem o seu papel insti-
tucional estabelecido nas leis que regulam a atuação do MP, 
as quais, obviamente, serão integralmente respeitadas. Além 
disso, eventuais “projetos para a segunda instância” devem 
ser discutidos no âmbito de um MP plural e diverso, essencial-
mente democrático, onde o ambiente de franca e leal discus-
são predomina e não impostos pelo eventual administrador. 
Não obstante essa clara percepção, imperativo reconhecer 
que canais de comunicação podem ser estimulados pela ad-
ministração, de forma a permitir um diálogo interno mais in-
tenso a fim de serem superadas ou, ao menos, minoradas 
dificuldades existentes, em busca de um MP verdadeiramente 
uno.

Ediene Lousado - Propor, através de constante diálogo, o 
avanço na racionalização e no fortalecimento de suas ativi-
dades, especializando-as, conforme estabelecido em Pla-
nejamento Estratégico e Plano Geral de Atuação 2014; im-
plementar medidas para o acompanhamento mais efetivo 
de recursos interpostos aos Tribunais Superiores, inclusive 
propiciando sustentações orais, a exemplo do que ocorre em 
estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul; propor a uniformização de seus procedimen-
tos, em articulação com as Coordenações das Procuradorias; 
intensificar o intercâmbio entre as Procuradorias e Promoto-

rias, via Coordenadoria Especializada em Recursos – COER, 
a qual deverá ser fortalecida com mais recursos humanos; 
normatização da distribuição de processos.       

Gilberto Amorim - Dentro do atual perfil do MP traçado pela 
CF/88, não é admissível que tenhamos experimentados mem-
bros que, ao se tornarem procuradores, passem a exercer 
predominante uma atividade secundária de parecerista. É um 
desperdício de capital humano experiente e capaz de produzir 
efetivos resultados em prol da nossa missão junto à socieda-
de. Nossos procuradores precisam ter as suas funções redi-
mensionadas, como já ocorre em outros MP. Por outro lado, a 
concentração excessiva de atribuições finalísticas com o PGJ, 
de certo modo, pode criar dificuldades na gestão política e 
prejudicar o seu foco na administração interna, sendo neces-
sário, ao menos delegar essas atribuições aos procuradores, 
como também serem criadas Procuradorias de direitos cole-
tivos, inclusive para eventual atuação recursal integrada com 
as Promotorias de Justiça de similar atribuição. Essas soluções 
não exaustivas devem ser discutidas e partilhadas com a classe, 
inclusive com o Colégio de Procuradores de Justiça, e devem 
vir acompanhadas da necessária infraestrutura de trabalho, para 
garantir eficácia aos propósitos institucionais e preservar a inde-
pendência funcional dos procuradores.

Heron Gordilho - Como pretendo revitalizar o CEAF, organi-
zarei, em parceria com a UFBA ou outra instituição, cursos 
de pós-graduação lato sensu em áreas de concentração das 
atribuições do MP, permitindo o desenvolvimento de pesqui-
sa conjunta entre procuradores e promotores. Outrossim, 
destinarei uma estrutura para que os procuradores  possam 
construir projetos de atuação institucional, como vem aconte-
cendo entre os promotores de Justiça, numa perspectiva em 
que no exercício da liberdade de cada integrante do MP, seja 
identificada uma forma proativa e organizada de exercer com 
plenitude as suas atribuições. O segundo grau é parte integrante 
e eficiente do MP. A Procuradoria Geral de Justiça não poupa-
rá esforços no sentido de oferecer aos procuradores meios que 
proporcionem essa nova perspectiva de atuação em projetos. 
Serão utilizadas a expertise dos projetos das promotorias que 
aderiram ao planejamento estratégico vigente, mas com a ne-
cessária adaptação ao foco e à forma de execução por parte dos 
procuradores de justiça que serão efetivamente os próprios idealiza-
dores e gerentes de seus projetos, competindo-nos tão somente a 
viabilização dos meios que oportunizem essas iniciativas. 

Marcelo Guedes - Os projetos referentes à segunda instân-
cia objetivam o fortalecimento e valorização da mesma, atra-
vés de maior integração com a primeira instância e o aperfei-
çoamento das suas atividades. Para tanto, ressalto alguns: a) 
criação de Procuradorias de Justiça Especializadas nas diver-
sas áreas do MP; b) cursos, oficinas e treinamentos voltados 
para a 2ª instância; c) projeto de elaboração de Súmulas pelo 

Capa
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Conselho Superior; d) realização de atividades de integração 
ente as 1ª e 2ª instâncias; e) implantação de mecanismos de 
acompanhamento de recursos perante os Tribunais Superio-
res e efetiva participação em plenário nos julgamentos.

Márcio Fahel - Propor, através de constante diálogo, o avan-
ço na racionalização e no fortalecimento de suas atividades, 
especializando-as, conforme estabelecido em Planejamento 
Estratégico e Plano Geral de Atuação 2014; implementar me-
didas para o acompanhamento mais efetivo de recursos inter-
postos aos Tribunais Superiores, inclusive propiciando sus-
tentações orais, a exemplo do que ocorre em estados como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul; 
propor a uniformização de seus procedimentos, em articula-
ção com as Coordenações das Procuradorias; intensificar o 
intercâmbio entre as Procuradorias e Promotorias, via Coor-
denadoria Especializada em Recursos – COER, a qual deverá 
ser fortalecida com mais recursos humanos; normatização da 
distribuição de processos.   

Millen Castro - Como mais experientes membros do Ministé-
rio Público, os procuradores de Justiça merecem envolver-se 
mais proativamente nas atividades institucionais, por isso de-
vem ser-lhes delegadas funções judiciais hoje pertencentes 
ao PGJ. Além disso, faz-se importante organizar comissões 
para que exerçam o controle de constitucionalidade de leis 
municipais e estaduais, atuem nas questões coletivas, até 
mesmo na fase pré-processual, inclusive quanto aos crimes 
praticados pelos que detêm foros por prerrogativa de função, 
e articulem junto às autoridades estaduais a resolução extra-
processual de questões de interesse coletivo, especialmente 
como representantes do PGJ. Urge, ainda, criar Procurado-
rias Especializadas em Direitos Coletivos, ultrapassando a di-
cotomia Cível e Criminal, para reforçar o trabalho da primeira 
instância como autora de ações. Para fortalecer a interlocu-
ção entre 1º. e 2º. graus, há de se mudar a costumeira regra 
de distribuição por processo e vincularem-se Procuradorias 
a Regionais, cujos feitos ficariam, na fase recursal, sob os 
cuidados das respectivas. Penso que as constantes reuniões 
entre aquelas e estas propiciarão a coesão de idéias.

Rita Tourinho - Integrando o MP há 23 anos, conheço de perto 
o trabalho desenvolvido pelos procuradores de Justiça, desde 
quando ainda eram promotores. Sei da competência, dispo-
sição para o trabalho e comprometimento que os anima. O 
tempo passa, nós amadurecemos, mas não perdemos a nossa 
ideologia institucional. Por isso, entendo, que apesar do volu-
me de trabalho existente nas Procuradorias de Justiça, não 
podemos abrir mão da contribuição institucional do nosso Co-
légio de Procuradores. Assim, deve ser retomado o projeto de 
criação de comissões temáticas, coordenadas por Procurado-
res para a fixação de orientações, não vinculantes, conferindo 
eficácia ao art. 38, I, da LC nº 11/96. Existe, ainda, a possibili-

dade de envolvimento dos Procuradores 
no exercício de atribuições extrajudiciais, 
respeitada a autonomia do Colégio, sobre o 
que, penso, qualquer decisão neste sentido deverá 
passar por amplo e democrático debate.

Waldemir Leão - Uma rotina que discipline melhor o rodízio 
dos assessores jurídicos quando do afastamento do PJ a ele 
fica vinculado; e a regulamentação mais explícita do art. 5º do 
Ato nº 188/2002, que rege a distribuição dos processos no 
2º grau são exemplos de questões afetadas a essa instância. 
Duas questões, porém, são cruciais e inadiáveis. A primeira, 
se eleito, pretendo tratar imediatamente com a presidência do 
Tribunal de Justiça, refere-se à dificuldade de acesso dos re-
presentantes da Segunda Instância aos processos/julgamen-
tos eletrônicos, previamente, através de  senha. A segunda, 
respeita à implantação do Processo Judicial Eletrônico no 2º 
Grau. Precisamos nos preparar e nos antecipar a esse mo-
mento, pois isso ocasionará alterações nas rotinas de trabalho 
dos membros e servidores. A implantação de ferramenta tec-
nológica que possibilite a distribuição dos processos, citações 
e intimações aos membros do Ministério Público é medida 
urgente, que planejo adotar. Por fim, PE contempla duas ini-
ciativas de interesse desse setor: Implementação  de Súmulas 
do  Conselho Superior e a criação de Procuradorias de Justi-
ça especializadas nas diversas áreas do MPBA.

Carigé - Suponho que a estrutura das Procuradorias de Jus-
tiça deve ser melhorada. A título de exemplo, pontuamos o 
“Programa de Gestão”, que estou apresentando como com-
promisso, através do qual idealizo por em prática a criação 
de um núcleo específico para habeas corpus, que já funciona, 
eficazmente, no Ministério Público de outros Estados, redu-
zindo a sobrecarga nas Procuradorias de Justiça Criminal. Ali 
atuariam promotores de Justiça convocados, depois de ou-
vidos, em número suficiente para dar eficácia aos trabalhos, 
que seriam coordenados por um Procurador de Justiça, em 
sistema de rodízio. Em relação às Procuradorias de Justiça 
Cível, se escolhido for, alvitrarei a divisão dos serviços em câ-
maras especializadas, proporcionando divisão dos trabalhos 
por matérias específicas, como ocorre nas câmaras dos tribu-
nais, de forma a propiciar maior dinâmica e melhoria na  qua-
lidade das peças de manifestação e recursos. A integração 
institucional entre Primeira e Segunda Instâncias passaria a 
ser regulamentada, por ato do Colégio de Procuradores, ouvi-
dos os interessados, de forma que a relação entre as mesmas 
se tornasse mais estreita e satisfatória.
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O que será da Lei de 
Improbidade Administrativa?

Artigo Jurídico

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 543/2013, de au-
toria do Senador Blairo Maggi (PR/MT), é a proposta 
modificativa da Lei n° 8.429/1992 (LIA) atualmente 

sob debate no Parlamento. Neste estudo de cunho descri-
tivo, devido à intencional condução do artigo no sentido de 
dar a conhecer o projeto de lei aos colegas Promotores e a 
atenção que devo dispensar aos limites de espaço oferecidos, 
pretendo notificar muitos dos seus aspectos relevantes, sem 
arriscar-me à análise crítica do texto, salvo alguma ressalva 
en passant.

Na justificação, declarado está que a proposta quer atualizar 
a lei, após mais de 20 anos de vigência, e “tornar mais 
claras determinadas regras que se apresentem ambíguas no 
texto vigente ou comportem interpretações que colidam com 
os verdadeiros propósitos da Lei, os de assegurar a efetiva 
punição dos atos de improbidade administrativa praticados 
por quaisquer agentes públicos e o integral ressarcimento ao 
erário. Além disso, é essencial complementar as normas em 
vigor naquilo em que hoje são omissas”. Não fica só nisso, 
como veremos.

O projeto define, como cláusula genérica para os casos de 
lesão ao patrimônio público, a exigência de dolo ou culpa 
grave como premissas da responsabilização, assim como 
estabelece a solidariedade da pessoa jurídica ou natural 
beneficiada, direta ou indiretamente, pelo ato de improbidade 
pela recomposição do patrimônio público (art. 5º, caput, e 
parágrafo único).

A investigação do ato de improbidade pelo MP vem 

conformada em três opções: instauração de inquérito civil, 
requisição de instauração de inquérito policial ou abertura 
de procedimento preparatório (caput do art. 8º). De forma 
insólita o §1º diz que, nos casos de enriquecimento ilícito, 
a representação ao MP poderá ser formulada por qualquer 
pessoa. O projeto, em lugar de fomentar a denúncia de ilícitos, 
protegendo servidores e particulares, preferiu constranger o 
denunciante com o tipo penal do art. 339 do CP, nos casos 
de “representação infundada” (art. 8º, §3º), figura sequer 
escassamente delineada no texto do projeto.

Na tipologia dos atos de improbidade, as mudanças não são de 
somenos. Nos casos de enriquecimento ilícito, p.ex., o inciso 
VII do art. 10 aperfeiçoa a espécie atualmente estabelecida no 
inciso VII do art. 9º da LIA, porém revoluciona, no §1º e §2º 
do dispositivo citado, ao estipular que na hipótese do inciso VII, 
cabe ao autor da ação a prova da situação de incompatibilidade 
de renda ou de legitimidade do patrimônio do agente público, 
enquanto a este cabe a produção de provas tendentes a 
desconstituí-la ou, de qualquer outra forma, justificá-la (§1º) 
e que “a responsabilidade decorrente do inciso VII independe 
da comprovação do ato ou do fato do qual derivou a situação 
de incompatibilidade” (§2aº). Nos atos que causam prejuízo 
ao erário, os tipos culposos são limitados e somente se grave 
a culpa (art. 11, §2º). No território da violação de princípios 
da administração pública (art. 12), onde as AIA’s abundam, o 
projeto intervém agudamente. Prestigia o Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
– CNIA - que cria no art.41, ao dispor que constitui violação 
de princípios suscetível de AIA “nomear, dar posse, permitir 
o exercício de agente público ou contratar, conceder benefícios 
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e incentivos fiscais e creditícios a pessoa natural ou jurídica, 
quando constar registro impeditivo” no citado cadastro (inciso 
IX). Mais delicada é a novidade do inciso XI, segundo a qual 
comete ato de improbidade administrativa o agente público que 
“externar ou antecipar juízo de valor a respeito de apurações 
ainda não concluídas, no exercício da atividade investigatória, 
de natureza penal ou civil. O parágrafo único do art. 12 exonera 
de qualquer responsabilidade (I) o não-atendimento justificado 
de notificação recomendatória – faça-se um juízo apreciativo 
do que seja “justificado” - e (II) a ilegalidade ou irregularidade, 
quando não estiver comprovado que o agente público agiu 
com desonestidade, má-fé, deslealdade, ou faltando com o 
dever de eficiência.

Quanto às sanções, o ressarcimento integral do dano (quando 
cabível), em quaisquer hipóteses de improbidade, vem na 
cláusula geral relativa ao sancionamento do agente ímprobo 
contida no caput do art. 13. Alteração profunda veio na hipótese 
dos atos ímprobos que causam prejuízo ao erário (art. 11), vez 
que o art. 13, II, dividiu seu tratamento em duas vertentes: 
casos de ação ou omissão culposa (“a”) e hipóteses de ação 
ou omissão dolosa (“b”). Nos casos de culpa do agente, cai a 
possibilidade de perda da função pública; introduz-se, por outro 
lado, a hipótese de suspensão da função pública, com perda 
da remuneração, por até cento e vinte dias. Nas situações 
de ação ou omissão dolosa, prevê a perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, além das 
penas previstas na alínea “a”, excetuada a de suspensão da 
função pública. Nas situações de improbidade por violação de 
princípios, não houve alteração.

Cláusula que merece muito debate é a do parágrafo único 
do art. 13: “aos agentes públicos passíveis de julgamento por 
crime de responsabilidade não serão aplicáveis, em processo 
instaurado nos termos desta Lei, as penas de suspensão dos 
direitos políticos, de suspensão da função e de perda do cargo 

cujo exercício constitui pressuposto para julgamento por crime 
daquela natureza”. Isso significa a cisão do sancionamento 
para certos tipos de agentes: nas sanções, principalmente, de 
natureza econômica, se submetem ao regime homólogo ao 
dos demais agentes públicos; nas sanções de viés político, 
recebem especial imunidade.

Outra novidade é a previsão, no art. 14, de sanções específicas, 
cumulativamente aplicáveis (§1º), para as pessoas jurídicas 
referidas no art. 3º, tais como multa civil proporcional ao 
faturamento bruto e à vantagem auferida ou pretendida e 
ao dano causado ao erário (I), suspensão total ou parcial de 
atividades (II), dissolução (III), publicação, em jornal indicado 
na decisão, de extrato da decisão condenatória transitada em 
julgado, conforme parâmetros da lei (IV), proibição de contratar 
com o Poder Público, lato sensu, pelos prazos fixados no 
art. 13 da lei para igual penalidade (V) e perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (VI). A sanção 
de dissolução da pessoa jurídica requer a demonstração 
de duas alternativas condições: há que se provar que sua 
criação se deu com o fim de cometer algum ilícito previsto 
na LIA, ou deve resultar configurada a intenção, exclusiva 
ou predominante, dos responsáveis por participarem ou se 
beneficiarem, por meio dela, dos atos previstos na lei (§2º). 

A possível lei futura cobra a observância dos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade, a gravidade da infração, da 
extensão do dano causado, do proveito patrimonial obtido ou 
pretendido, do prejuízo ao erário, da reiteração da conduta, da 
situação econômica de cada réu, do grau de responsabilidade 
funcional e da capacidade decisória, da vida pregressa e da 
personalidade do agente público assim como a repercussão 
social dos fatos quando da prolação da sentença pelo juiz (art. 
15, caput).  Na execução da condenação pecuniária, os atos 
judiciais alcançarão quaisquer bens, direitos e valores que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, o perdimento 

Adriano Marcus Brito de Assis
Promotor de Justiça Coordenador do GEPAM
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dos valores correspondentes ao enriquecimento ilícito e 
o adimplemento da multa civil (§2º), determinando ainda a 
sentença a inserção dos dados relativos à condenação no 
CNCIA (§3º). Torna-se legalmente estabelecido o desconto 
mensal em folha para pagamento do agente público como 
mecanismo de reparação do dano e do pagamento da multa 
civil, respeitados os requisitos legalmente previstos (art. 16).

O projeto inaugura uma preocupação acentuada com a 
evolução patrimonial dos agentes públicos, prevendo o seu 
acompanhamento sistemático e anual, para o que pode exigir 
a Administração ao agente público autorização de acesso, 
inclusive por meio eletrônico, a suas informações existentes 
nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (art. 21, caput e §1º), as quais serão acessíveis apenas 
aos órgãos correicionais, de controle interno e externo do ente 
federativo a que vinculado o agente, sem prejuízo do poder 
de requisição do MP e do órgão de representação judicial da 
pessoa jurídica de direito público interessada (§2º). O acesso 
se estenderá até os cinco anos subsequentes ao término do 
exercício do mandato, cargo, emprego ou função (§4º), sem 
prejuízo da eventual exigência de declarações específicas, 
quanto a seu patrimônio, renda e valores, por parte da 
Administração Pública (§5º). Papel de informante ativo é dado 
à Secretaria da Receita Federal, no caso de encontrar indícios 
de evolução patrimonial incompatível com as fontes de renda 
e o patrimônio legítimo de agente público (§7º).

O poder de requisição e estendido a órgão de representação 
judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 
que poderá requisitar, a qualquer organismo público (e 
somente público), certidões, informações, exames ou perícias 
que julgar necessárias para a instrução do procedimento 
preparatório, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo, por 
prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez dias 
úteis (art. 26).

No plano processual, a proposta elimina a fase de manifestação 
preliminar do(s) acionado(s), prevendo prazos distintos para 
a citação de um ou mais réus (art. 27, §§7º e8º); prevê a 
possibilidade, quando cabível, de audiência de conciliação 
(§9º) e de desmembramento do processo por excessivo 
número de réus (§11º); tenta resolver dissonâncias na 
competência jurisdicional (§15º); regulamenta a inquirição de 
autoridades com foro por prerrogativa de função, na condição 

de réus ou testemunhas, inclusive debaixo de vara e sob pena 
de incorrer em improbidade ou crime de desobediência (art. 
28, §§ 1º ao 3º).

A formalização de acordo entre as partes vem disciplinada em 
detalhes. Pelo art. 29, tanto o MP quanto a pessoa jurídica de 
direito público interessada têm legitimidade para a proposição, 
desde que observadas a garantia de efetiva e integral 
reparação do dano, quando houver (I); aceitação do requerido 
em submeter-se a pelo menos uma das sanções previstas 
nos arts. 13 e 14, com possível redução de penas até 1/3 (II); 
as características pessoais do requerido e as circunstâncias 
do ato ímprobo endossem a solução como suficiente à 
prevenção e repressão da improbidade (III); a novidade do 
benefício com respeito ao requerido que o pretende (IV); e 
não se trate de situação de enriquecimento ilícito (§2º). Como 
sugere o art. 30, o acordo pode ser prévio à ação judicial e 
o seu não cumprimento autoriza o ajuizamento da demanda 
por improbidade e a execução do valor da reparação do dano 
e demais cominações previstas no ajuste (§1º). O acordo 
homologado suspense o prazo prescricional previsto na lei 
(§6º) e o MP tem voz nas tratativas (§7º).

No campo das provas, o capítulo 7 resolve normativamente 
algumas questões já consolidadas nos tribunais. No art. 34 
destaca algumas das possibilidades probatórias, antes e no 
processo: captação ambiental de sinais eletromagnéticos, 
óticos ou acústicos (I); acesso a registros de ligações 
telefônicas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados 
públicos ou privados e a informações eleitorais, comerciais, 
de concessionárias de serviços públicos e de provedores 
da rede mundial de computadores (II); quebras de sigilos 
financeiro, fiscal e bancário (III); e a busca e apreensão em 
qualquer recinto (IV). A lei protegeu o sigilo da diligência para 
a qual aquele é necessário, devendo ser autuada em apartado 
e encoberta do acesso pelo defensor até o seu deslinde (art. 
36).

O tema da prescrição tem nova roupagem: se estabelece 
que prescrevem em dez anos os atos de improbidade a 
contar da data do fato (art. 37), interrompendo a prescrição 
a instauração de procedimentos administrativos tendentes a 
apurar os fatos previstos na lei, por parte do gestor ou de 
órgão de controle interno ou externo, de natureza disciplinar 
ou não, até o final do julgamento (parágrafo único).

Artigo Jurídico
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Na seara penal, tipifica, com previsão de pena de um a 
três anos de detenção e multa, a “recusa, retardamento 
ou omissão injustificada de dados técnicos, informações e 
documentos indispensáveis à propositura ou instrução da ação 
de improbidade administrativa, quando requisitados pelo MP 
ou pelo órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 
direito público interessada, ressalvados os casos em que se 
exige ordem judicial” (art. 38). Prevê ainda processo penal 
àquele que “promover denúncia, ação civil pública ou ação de 
improbidade administrativa com deliberada má-fé, ou ainda 
visando promoção pessoal ou perseguição política” (art. 39), 
com pena idêntica à conduta típica do artigo anterior.

No art. 41, onde se cria o CNCIA, seu parágrafo único diz 
que “a nomeação, posse e exercício de qualquer agente 
público ou político, bem como as contratações e as concessões 
de benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, ficarão 
condicionados a prévia consulta ao cadastro nacional de que 
trata o caput deste artigo pela administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de Território”.

Sua revista Folha do MP agora 
está de cara nova, com nova 

diagramação e com nome novo. 

Agora se chama 
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Até que a morte os separe: 
o novo sistema sucessório do 
casamento

Artigo Jurídico

Inaugurando um regime patrimonial específico para as 
relações de família, o Código Civil de 2002 criou um novo 
sistema sucessório para o casamento: o cônjuge, além de 

meeiro (a depender do regime de bens), passou a ser herdeiro 
permanente e constante, sucedendo em conjunto com os de-
scendentes e os ascendentes. 

Em palavras mais claras: para além da meação, o cônjuge pas-
sou a concorrer com os descendentes e ascendentes, quando 
do óbito do consorte. 

O privilégio patrimonial do cônjuge sobrevivente, naturalmente, 
exigiu o pagamento de um preço. Para se atribuir direito su-
cessório ao cônjuge foi necessário fazê-lo concorrer com os 
descendentes (e, também, com os ascendentes), retirando uma 
parte da herança que a estes competia com exclusividade, no 
regime anterior. Olvidou-se, porém, que, na sociedade contem-
porânea marcada em significativa medida pela recomposição 
familiar (as chamadas famílias ensambladas), os filhos de uma 
pessoa casada não necessariamente são filhos do seu consorte...
 
Densificou-se a eficácia patrimonial do casamento, explicitando 
uma preocupação do legislador em não deixar um cônjuge sem 
um amparo patrimonial. Meação, a depender do regime de bens, 
e herança, por imposição legal, passaram a decorrer da relação 
matrimonial, evidenciando um substrato econômico da relação.

Para consubstanciar essa garantia patrimonial, o legislador dis-
pôs no art. 1.829 do Código Reale que o cônjuge exerceria o 
seu direito à herança, em concorrência com os descendentes, 
a depender do regime de bens, sobre os bens particulares dei-
xados pelo falecido consorte. Daí a assertiva de Zeno Veloso 
de que onde o cônjuge herda, não méia e onde ele méia, não 
herda.  Exemplificando: se uma pessoa, casada no regime de 
comunhão parcial, já possuía um terreno antes do casamento e 
veio a adquirir, na constância da relação, uma casa, falecendo 
em seguida, o cônjuge supérstite teria direito à meação sobre 
a casa (ficando a parte do morto para os seus descendentes) 
e direito sucessório, juntamente com os descendentes, sobre o 

terreno – que, na hipótese, se constituiria bem particular.

A aparente razoabilidade desse sistema engendrado pelo Códi-
go de 2002, contudo, começou a ser desnudada e debatida a 
partir da confrontação do direito à herança com os diferentes 
regimes de bens. Bastaria imaginar que um casamento subme-
tido ao regime de separação absoluta de bens, convencionada 
reciprocamente pelas partes, caracterizaria todo o patrimônio 
como particular e, consequentemente, garantiria ao cônjuge 
sobrevivente o direito à herança, em concorrência com os fi-
lhos do falecido.

O disparate é evidente: o casal elege o regime de separação 
absoluta de bens  por não pretender qualquer efeito econômico 
comum, estabelecendo uma diáspora patrimonial (o que é de 
um não se comunicando com o outro, apenas havendo um sen-
timento verdadeiramente comum e recíproco), e o Código Civil, 
atentando frontalmente contra a autonomia privada, estabelece 
um direito sucessório recíproco. 

Equivale a dizer: o legislador terminou por esvaziar, por via oblí-
qua, o próprio direito à escolha do regime de bens!

Conferiu-se, assim, ao casamento uma eficácia patrimonial 
constante, superando, até mesmo, a vontade das partes, como 
se houvesse uma necessidade de produção de efeitos patrimo-
niais. Como se as pessoas não pudessem, simplesmente, casar 
e permanecer casadas, sem consequências econômicas. 

Na tentativa de explicar o inexplicável, alguns autores justifi-
cavam que o direito à herança teria autonomia em relação ao 
regime de bens do casamento e a Lei Civil obstaria que um 
cônjuge ficasse desassistido com a morte do outro. O argu-
mento não convence. O casamento é comunhão de afetos, não 
precisando gerar efeito assistencial. E, por outro turno, se um 
cônjuge quer amparar o outro dispõe da possibilidade de fazer 
doações ou testamentos, respeitada a legítima. O que não se 
mostra razoável é impor a transmissão de herança para o côn-
juge, mesmo quando não há vontade para tanto.
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Pois bem, singrando os mares desbravados pela autonomia 
privada, o STJ estabeleceu um novo entendimento para o sis-
tema sucessório do cônjuge, conferindo interpretação razoável 
e racional ao art. 1.829 da Codificação. A orientação da Corte 
Superior estabeleceu que o cônjuge somente terá direito à he-
rança sobre os bens adquiridos onerosamente na constância 
da relação. Exatamente sobre aqueles bens sobre os quais in-
cide a meação. Confira-se: 

“- Impositiva a análise do art. 1.829, I, do CC/02, dentro do contexto 

do sistema jurídico, interpretando o dispositivo em harmonia com os 

demais que enfeixam a temática, em atenta observância dos princípios 

e diretrizes teóricas que lhe dão forma, marcadamente, a dignidade da 

pessoa humana, que se espraia, no plano da livre manifestação da von-

tade humana, por meio da autonomia da vontade, da autonomia privada 

e da consequente autorresponsabilidade, bem como da confiança legí-

tima, da qual brota a boa fé; a eticidade, por fim, vem complementar o 

sustentáculo principiológico que deve delinear os contornos da norma 

jurídica.

(...)

- Preserva-se o regime da comunhão parcial de bens, de acordo com o 

postulado da autodeterminação, ao contemplar o cônjuge sobrevivente 

com o direito à meação, além da concorrência hereditária sobre os bens 

comuns, mesmo que haja bens particulares, os quais, em qualquer hi-

pótese, são partilhados unicamente entre os descendentes.

(...)

- Não remanesce, para o cônjuge casado mediante separação de bens, 

direito à meação, tampouco à concorrência sucessória, respeitando-se 

o regime de bens estipulado, que obriga as partes na vida e na morte. 

Nos dois casos, portanto, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro ne-

cessário.

- Entendimentwo em sentido diverso, suscitaria clara antinomia entre 

os arts. 1.829, inc. I, e 1.687, do CC/02, o que geraria uma quebra da 

unidade sistemática da lei codificada, e provocaria a morte do regime 

de separação de bens. Por isso, deve prevalecer a interpretação que 

conjuga e torna complementares os citados dispositivos...”

(STJ, Ac.unân. 3ª T., REsp.992.749/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

1.12.09, DJe 5.2.10)

Em sendo assim, forte na jurisprudência superior, não há direi-
to à herança sobre os bens particulares e, com isso, afasta-se 
completamente a sucessão quando o casamento estiver sob o 
regime de separação absoluta. 

Por outro lado, em se tratando do regime de comunhão parcial, 
o direito sucessório incide sobre os bens adquiridos onerosa-
mente na vigência da relação. Sobre eles (os aquestos), o côn-
juge tem, também, direito à meação, salvo disposição contrária. 
Dessa maneira, se o cônjuge possuía um terreno antes de esta-
belecer a relação e, durante a convivência, adquiriu uma casa e 
um automóvel, o sobrevivente, após o seu óbito, fará jus à me-
ação sobre a casa e o automóvel e, depois disso, receberá mais 
um percentual sobre estes bens, agora a título sucessório. Já 
em relação ao terreno adquirido antes das núpcias, o supérstite 
não terá qualquer direito, sucessório ou meatório. Confirmando 
o entendimento, já nos estertores de 2013, o STJ reiterou a tese 
em novo julgamento (STJ, Ac.unân. 3ª T., REsp.1.377.084/MG, 
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 8.10.13, DJe 15.10.13). 

A ratio essendi do entendimento jurisprudencial é, seguramen-
te, impedir o exercício do direito à herança por um cônjuge 
sobre os bens particulares do outro (bens adquiridos antes da 
relação, a qualquer título, ou adquiridos durante a convivência 
a título gratuito), pela ausência de colaboração recíproca – que 
é o fundamento básico de qualquer comunhão patrimonial, sob 
pena de enriquecimento sem causa. 

Com essa nova (e exuberante) arquitetura, prestigia-se a auto-
nomia privada e confirma-se o movimento do chamado Direito 
de Família mínimo, consagrando a intervenção mínima do Es-
tado na relação familiar. Somente se justifica a atuação estatal 
em uma relação afetiva quando necessário para salvaguardar 
direitos fundamentais (justificando, v.g., a legitimidade do Mi-
nistério Público para as ações de investigação de parentalidade 
e de alimentos). 

Bem por isso, havendo manifestação de vontade, livre e de-
sembaraçada, das partes (pelo pacto antenupcial), não pode se 
justificar a intervenção do Estado, ignorando as escolhas feitas 
por quem é diretamente interessado na relação. 

Até porque, com a advertência doutrinária, quando o Direito 
ignora a realidade, ela se vinga, ignorando o Direito...
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O atual papel do Ministério 
Público na sustentabilidade 
ambiental

Artigo Jurídico

Observando a atual condição planetária, resta claro que 
nas últimas décadas as variáveis ambientais, sociais e 
econômicas devem ser cada vez mais inseridas nas 

atividades relativas ao sistema produtivo, e nas organizações, 
buscando caminhos para construir um futuro comum de pros-
peridade que possa atender as necessidade das presentes e 
permitir uma herança ecológica adequada para qualidade de 
vida das futuras gerações.
 
Inúmeros foram os encontros mundiais com o objetivo de 
discutir a adoção de metas e estratégias de desenvolvimento 
sustentável. No entanto, pelo que apontam os relatórios inter-
nacionais relativos à qualidade dos ecossistemas mundiais e 
os riscos socioambientais produzidos pela economia, nos dá 
a certeza da urgência em promover uma atuação integrada de 
todos os setores da econômica e do governo, com os demais 
atores sociais na efetividade de uma política de valorização do 
capital natural, social, e econômico. 

Entendemos que a valorização desses capitais deve estar atre-
lada a uma eficiente gestão, construída a partir de pensamen-
tos inovadores para um planejamento de crescimento socio-
econômico de médio e longo prazo, considerando também o 
incentivo à pesquisa e a inovação tecnológica para o aprimora-
mento continuo dos processos produtivos e a garantia constan-
te de melhores condições sociais.  Nesse sentido, seria viável 
apostar em uma intensa conscientização de toda sociedade 
civil na construção de um  inovador modelo de prosperidade 
global, que incorpore o consumo sustentável para a equidade 
intergeracional, do uso racional dos bens e serviços produzidos 
pela natureza, e na construção de parcerias para uma econo-
mia inclusiva, e responsável. Diversos relatórios científicos e 
econômicos difundidos por todo o mundo contribuem como 
referência para um possível programa de sustentabilidade e sub-
sidiam os setores envolvidos, para essas parcerias e na proposta 
de mudança global na elaboração de políticas públicas e privadas 
que devem ser executadas em prol da sustentabilidade includente.

Desse modo, a ordem global passa a indicar a necessidade de 

mudanças de atitude em todos os setores. As informações, no-
tícias e textos diversos revelam embriões desses pensamentos, 
ações, e das mudanças que começam a brotar em várias par-
tes do mundo. 

A importância desta abordagem torna-se mais evidente diante 
da necessidade de metabolizar o direito positivo em uma forma 
de gestão ambiental dinâmica e, assim demonstrar de forma 
clara e objetiva, aos operadores do direito e diversos atores 
sociais que lidam com a questão ecológica, que deve haver uma 
implementação do uso de novos mecanismos e instrumentos 
gerenciais que continuamente garantam um melhor aproveita-
mento dos recursos naturais e impeçam a geração de resíduos 
e da poluição.

Por esta razão, observo como membro do Ministério Público, 
atuando como Promotora de Justiça ambiental desde 1992 e 
coordenando o Núcleo de Defesa da Baía de Todos os Santos 
há cerca de três anos, que no decurso da história do Estado 
moderno, as estruturas e funções desta instituição, no mundo 
do direito, se alargaram para uma maior responsabilidade na 
promoção dessas mudanças socioambientais. Podemos afir-
mar que a Carta Constitucional brasileira legitimou esta Ins-
tituição, ao atribuir-lhe a qualificação de órgão permanente e 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127), atuando 
deste modo na defesa do meio ambiente, não só como simples 
fiscal, mas como um dos indutores do desenvolvimento sus-
tentável.

Estamos atravessando um expressivo momento histórico em 
que o Ministério Público brasileiro passa a refletir sobre a na-
tureza da missão institucional que a ele incumbe desempenhar 
no seio de uma sociedade que, agora, emerge para a experiên-
cia concreta de um Estado Ambiental de Direito. 
A contemporaneidade estabelece a necessidade de uma rup-
tura da atuação tradicional da instituição do Ministério Público 
com os conceitos tradicionais do passado nos quais os seus 
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membros seriam apenas um fiscal da lei. Nessa tarefa não es-
taria a perspectiva de validar a aplicação de qualquer lei, por 
mais injusta ou arbitrária que seja. Nos moldes atuais impõe-
-se, como decorrência de novas exigências ético-políticas que 
a instituição observe os resultados sociais das normas e, por 
um imperativo democrático, submeta-se a uma atuação resolutiva 
que permita o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, em 
face da reformulação a que foi submetida no plano constitucional. 

Assim, o Ministério Público terá que considerar, no desempe-
nho de sua relevante função na proteção ambiental,  não só o 
conteúdo da lei, cujos elementos intrínsecos não podem divor-
ciar-se dos fatos sociais e do quadro histórico em que a norma 
jurídica se formou, mas também deve estar atento aos seus 
resultados. A sua atuação se direciona para a efetividade da 
norma em razão dos valores, ideais e concepções vigentes na 
comunidade, em dado momento histórico cultural. Buscando, 
portanto, com sua atuação, um resultado globalmente positivo, 
tanto para as políticas públicas de gestão ambiental como para 
as socioeconômicas.

E assim, entre as relevantes funções ministeriais está a de ze-
lar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição 
Federal brasileira promovendo medidas necessárias a sua ga-
rantia. (CF/88, art. 129, inciso II). Incumbe-lhe destarte, zelar 
pela sustentabilidade ambiental.

Cumprindo esse “novo” papel constitucional o Ministério Pú-
blico do Brasil poderá criar e implementar, junto aos demais 
atores sociais, um Programa de Desenvolvimento Integrado do 
território, que vise garantir os serviços de relevância pública 
e as políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento 
sustentável. A garantia da eficácia e consolidação deste modelo 
de atuação se dará através do monitoramento, indução e in-
tegração de projetos socioambientais entre o Poder Público, 
Iniciativa Privada e Terceiro Setor, considerando, neste primeiro 
momento, três eixos civilizatórios de atuação: Proteção ao Meio 
Ambiente, Saúde Pública de Qualidade e Gestão Pública Eficiente.

Com base em instrumentos de atuação estabelecidos no orde-
namento jurídico será possível a operacionalização desta inte-
gração, que deverá levar em consideração, minimamente, os 

três eixos supracitados direcionando as políticas públicas de 
gestão ambiental para a sustentabilidade ambiental. Esse pode-
rá ser um novo paradigma para a solução de conflitos que ocor-
rem diariamente na sociedade, sem inviabilizar o crescimento 
econômico, a melhoria social e o equilíbrio ambiental. 

O Parquet tem a possibilidade de utilizar diversos instrumen-
tos de proteção ambientais previstos na legislação, a exemplo, 
dos licenciamentos ambientais, do zoneamento ecológico, da 
criação e manutenção das unidades de conservação, e todos 
os demais que permitam agir em defesa da preservação e con-
servação dos recursos ambientais. Contudo também é possível 
construir um novo dialogo social, a exemplo da recente experi-
ência vivida no NBTS/MP, quando da celebração de um Termo 
de Cooperação Técnica entre o Ministério Público Estadual, ór-
gãos ambientais, estadual e federal, e o COFIC representando 
diversas empresas que atuam na Baía de Todos os Santos, para 
monitoramento da qualidade do ar, da água, sedimento e biota, 
invocando principalmente a responsabilidade socioambiental 
da iniciativa privada e do estado gestor, resultando em uma 
série de produtos que irão subsidiar ações concretas de pla-
nejamento e gestão, como a incorporação nos licenciamentos 
e renovações de licenças ambientais da redução progressiva 
de carga poluente, criação de uma rede coletiva de monitora-
mento integrado e continuo da área, bem como a compensação 
do passivo em ações de equivalente socioambientais para as 
comunidades do entorno.

Não há dúvidas que os desafios oriundos desse modelo de 
atuação do Ministério Público serão imensos, e haverá sem-
pre questionamentos difíceis de responder, porém, as ideias 
de sustentabilidade, os indicadores e as possíveis soluções de 
problemas podem estar presentes em vários instrumentos, en-
tre eles em um planejamento estratégico elaborado de modo 
participativo das Promotorias de Justiça e Núcleos Ambien-
tais, definindo metas factíveis de serem alcançadas, e que re-
presentam uma enorme contribuição para traçar um caminho 
no qual, o diálogo e a integração da sociedade civil, do poder 
público e da iniciativa privada certamente serão cruciais para 
o êxito de uma sustentabilidade que resulte em uma melhoria 
do bem-estar da humanidade e na igualdade social, ao mesmo 
tempo em que reduza significativamente os riscos ambientais e 
a escassez ecológica. 
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Uma visão mais além da PEC 37: para 
onde caminha o poder investigatório 
criminal do Ministério Público?

Artigo Jurídico

1. Uma navegação difícil – análise preliminar.

Passado o drama do enfrentamento social e político 
da famigerada e nada saudosa Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC, que ficou conhecida como PEC 37 ou 
da impunidade, que pretendia retirar o poder de investigação 
criminal do Ministério Público, cabe se debruçar sobre a 
questão e realizar algumas reflexões de forma sóbria. 

Numa perspectiva preliminar, deve-se pensar como 
canalizarmos institucionalmente a pauta das reivindicações 
das manifestações populares ocorridas em junho de 2013 em 
todo o país. Adotemos aqui como ponto de partida a premissa 
que é a corrupção a causa, sendo as demais variáveis sociais 
consequências, a exemplo da má-qualidade da educação, 
na deficiente prestação do serviço público de saúde, no 
combalido sistema de segurança pública, nos equívocos nas 
concessões dos serviços de transporte urbano, etc. Ou, em 
palavras menos congestionadas: tudo passa pela péssima 
gestão e deficiente controle da Administração Pública, tanto 
na sua vertente interna quanto externa. Essa é a leitura que 
extraio do fenômeno.

Esse episódio suscita algumas indagações: como estancar o 
ralo da corrupção que assola a população brasileira? Como 
o Ministério Público, enquanto instituição responsável pelo 
controle externo da Administração Pública, da Polícia, pode 
colaborar, juntamente com os demais atores, na construção 
de um discurso sólido para avançar nesse front e solidificar 
a jovem democracia brasileira, que ele tem a incumbência de 
defender? Quais as medidas necessárias para coibir o abuso 
de poder ou desvio de finalidade e evitar que tanto dinheiro 
público seja desperdiçado? É indene de dúvidas que a questão 
passa pelo viés criminal, uma vez que corrupção é crime, com 
baixíssima estatística de condenações definitivas no Brasil. 

Dessa forma, passa-se à análise dos elementos básicos 

de cada um dos argumentos a seguir minudentemente 
examinados.

2. Adoção do sistema processual acusatório no Brasil, 
o poder investigatório do Ministério Público e a PEC 37.

O primeiro passo é a adoção do sistema processual penal 
acusatório, pois, embora de lege lata, o legislador já tenha 
sinalizado de maneira tímida, reconheça-se, em tal direção,1 

de lege ferenda, precisamos avançar a passos mais largos na 
construção de um discurso junto ao próprio tecido social, a 
imprensa e ao Congresso Nacional, para que seja extirpada, 
de uma vez por todas, a ilegítima ligação direta entre juízes 
e delegados de polícia.2 Como fazer isso? Com uma atitude 
mais proativa do Ministério Público em tal sentido, assumindo 
seu verdadeiro papel de protagonista na cena penal.

Destacando-se aqui que o sistema acusatório tem como 
características primaciais a oralidade e a publicidade, e, 
principalmente, que a gestão da produção probatória em 
sede processual penal deixe de ficar encalamistrada nas 
mãos do juiz e passe tal ônus processual à parte acusadora 
(MP ou querelante), visando a preservar a imparcialidade do 
magistrado, reservando-se ao julgador o papel de garante das 
regras do jogo, com o intuito de preservação dos direitos e 
liberdades fundamentais do acusado, posto que o processo 
penal democrático é dialógico, o que tornará bem nítida a 
separação das funções de acusar, defender e julgar.

Impende notar que, enquanto agente político o membro do MP 
exerce poder político. E, como não existe vazio em política, 
se este poder não for manejado, pode ser reivindicado, em 
futuro não muito remoto, pelos demais atores sociais. Nessa 
senda, nada mais exemplar que a própria PEC 37. Então, deve 
o MP sair das cordas e estabelecer uma agenda positiva no 
Congresso Nacional.
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Nesse panorama, merece especial relevo o art. 129, inciso 
I, da Constituição Federal, pois o processo penal somente 
tem início mediante provocação da parte legítima, isto é, do 
Ministério Público, que é incumbido de deduzir a pretensão 
punitiva estatal na maioria esmagadora dos casos, devendo o 
juiz se abster de produzir provas de ofício.3 

De acordo com o comando constitucional, poderia ser 
investigada a corrupção no âmbito policial, da Administração 
Pública em geral, com uma atuação próxima na colheita de 
provas entre os promotores atuantes na área de improbidade 
administrativa e criminal, pois, muito embora se tratem de 
instâncias distintas, o fato, em si, é o mesmo. A investigação 
deve ser pautada nos princípios da unidade e da indivisibilidade 
– vide art. 127, § 1º, da Carta Magna. Somente com um 
profícuo trabalho em conjunto avançaremos.

Um ataque poderoso, aparentemente algo gratuito, e 
evidentemente descolado da realidade, a PEC 37 só não foi 
consolidada porque a fortuna favoreceu o Ministério Público, 
concretizada nas manifestações das ruas de junho de 2013, 
contrárias a tal intento. Contudo, nem sempre poderemos 
contar somente com o fator sorte. Temos que ter virtù, 
parafraseando Nicolau Maquiavel, que utiliza o termo menos 
para expressar “virtude”, no sentido moderno da palavra, e 
mais para expor a capacidade para o exercício do governo.4

A transparência é condição sine qua non para o progresso 
da cidadania no Brasil. E o Ministério Público, enquanto 
fiscal da ordem jurídica, para ratificar sua legitimidade 
social conquistada, precisa deixar de ser uma “instituição 
opaca”, tomando emprestada a expressão de Cláudio Weber 
Abramo, e alavancar seu verdadeiro papel: de produzir provas 

consistentes em matéria processual penal.

Precisamos deixar de ser o país onde os artigos do Código 
Penal são sensíveis a cores, entre o preto e o branco, ao poder 
aquisitivo ou a influência dos réus, e onde a polícia desfruta 
do privilégio de assassinar sem qualquer tipo de risco. As 
estatísticas precisam ser claras e fidedignas nesta área, para se 
mensurar a eficiência ou ineficiência da atuação ministerial.

3. Proposições para pavimentar o caminho

O tempo das platitudes se esvai, e é preciso ações concretas e 
efetivas rumo a um caminho para democratizar a democracia 
em sede criminal, onde todos possam ser punidos por suas 
ações e não pelo que é. Ou com Vitor Hugo: “Não há nada mais 
poderoso do que a força de uma ideia cujo tempo chegou.”

O tempo é agora. A trajetória da vida é permeada de 
conservação e de transformação. Para algumas situações é 
fundamental a prudência, em outras é necessária ousadia. 
O conhecimento humano não tem por objetivo apenas a 
interpretação do mundo, mas também a sua transformação.5 

Ou no dizer de Santo Agostinho: “a esperança tem duas filhas 
lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a 
não aceitar as coisas com elas são; e a coragem, a mudá-las.”

Enfim, é chegada a hora do Ministério Público instituir o 
sistema acusatório no Brasil, com menos voluntarismo e 
mais avanço institucional. Urge estruturar melhor o setor de 
inteligência, disponibilizando instrumentos eficazes aos seus 
membros e com um planejamento estratégico pragmático 
voltado para tal fim. Esse é o caminho para transformar a 
realidade, e não somente a coragem e a indignação. 

1 - Com o advento das Leis: nº 11.690, de 

09.06.2008, DOU 10.06.2008; Lei nº 11.719, de 

20.06.2008, DOU 23.06.2008; e Lei nº 12.403, 

de 04.05.2011, DOU 05.05.2011.

2 - Com requerimentos de medidas cautelares 

penais, por exemplo, à revelia ou muitas vezes 

contrariamente ao posicionamento do Ministério 

Público, instituição que tem o dever de produzir a 

prova em sede processual penal e não a Polícia, 

que tem o importante papel de executar as 

diligências requisitadas pelo parquet, enquanto 

polícia judiciária.

3 - Conforme enfatizou o Supremo Tribunal 

Federal, em decisão plenária, no HC 95.009-4/

SP, em 06/11/2008.

4 - É cediço que Maquiavel professava que 

o governante teria que se dispor a fazer o 

necessário para a manutenção no poder, mais 

do que acreditava no simples Pater Nostro.

5 -  Michel Miaille, Reflexão Crítica sobre o Ensino 

Jurídico. Possibilidades e Limites, in Crítica do 

Direito e do Estado, 1984, p. 42.
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O Conselho Superior do 
Ministério Público e sua nova 
composição constitucional1

Artigo Jurídico

I. Introdução

Como é cediço, o Conselho Superior do Ministério Público é 
órgão vital à Administração Superior do Parquet, tendo sua 
composição e atribuições formatadas pelos art. 15 da Lei nº 
8.625/93 e art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 11/96, 
sendo, nessa plataforma legislativa, acessível, prima facie, 
apenas aos Procuradores de Justiça em atividade.

Ocorre, todavia, que, com a criação do Conselho Nacional do 
Ministério Público, frise-se, por oportuno, Órgão máximo na 
árvore genealógica administrativa ministerial, inédita dinâmica 
foi dada ao guardião do Estado Democrático e de Direito, 
permitindo-se, na sua composição, o ingresso de Promotores 
de Justiça. 

Dentro deste espectro de metamorfose jurídico-institucional, 
exsurge a necessidade de ser feita uma releitura sobre a 
acessibilidade ao Conselho Superior do Ministério Público, 
sem que seja firmado qualquer tipo de axioma; catalisando, 
humildemente, o qualificado embate intelectual, a fim de 
flexibilizar velhos paradigmas, consolidando o fortalecimento 
de uma Instituição que se almeja robusta e aguerrida. 

II. Do espectro normativo infraconstitucional do Conselho 
Superior do Ministério Público

O Conselho Superior do Ministério Público tem, na sua 
composição, como membros natos, o Procurador-Geral de 
Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, sendo 
elegíveis somente Procuradores de Justiça que não estejam 
afastados da carreira, podendo o eleitor votar em cada um dos 
elegíveis até o número de cargos postos em eleição, como 
versam, respectivamente, as Legislações Federal e Estadual 
Institucionais, senão vejamos:

Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público 
disporá sobre a composição, inelegibilidade e prazos 
de sua cessação, posse e duração do mandato dos 
integrantes do Conselho Superior do Ministério 
Público, respeitadas as seguintes disposições: 

I - o Conselho Superior terá como membros natos 
apenas o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-
Geral do Ministério Público; 

II - são elegíveis somente Procuradores de Justiça que 
não estejam afastados da carreira; 

III - o eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até 
o número de cargos postos em eleição, na forma da lei 
complementar estadual. 

Art. 22 - O Conselho Superior do Ministério Público é 

“Quando os ventos de mudança sopram, 
umas pessoas levantam barreiras, outras 

constroem moinhos de vento.” 

    Érico Veríssimo
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órgão da administração superior do Ministério Público, 
incumbindo-lhe velar pela observância de seus 
princípios institucionais. 

§1° - O Conselho Superior do Ministério Público será 
composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o 
Presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, 
e por 09 (nove) Procuradores de Justiça eleitos por 
todos os integrantes na carreira, para mandato de 
02 (dois) anos, vedada a recondução, observado o 
procedimento desta Lei. 

Por sua vez, cabe ao Conselho Superior do Ministério Público, 
dentre suas várias atribuições, atuar nas movimentações, 
afastamentos e efetivações da carreira, eleger os integrantes 
da Comissão de Concurso de ingresso na carreira; sugerir ao 
Procurador-Geral a expedição de recomendações fecundando 
o aprimoramento do seu mister, bem como reforçar a atuação 
extrajudicial ministerial na tutela dos direitos individuais 
homogêneos, coletivos e difusos.

Fincadas tais premissas, percebe-se que o Conselho Superior 
do Ministério Público atua como bússola para seus membros 
e Administração Superior, oxigenando a carreira e sinalizando 
seu norte magnético, bem como abalizando o labor na 
sensível tarefa de defender a sociedade na implementação 
dos direitos fundamentais, sendo imprescindível a exortação 
dos ensinamentos de Carlos Jatahy:

O perfil constitucional do Ministério Público e 
sua legitimidade perante a sociedade o vinculam 
primordialmente a sua atuação como órgão agente, 
através dos poderosos instrumentos previstos na 
Constituição da República, em que se destacam o 
Inquérito Civil e Ação Civil Pública (art. 129, III).

O papel do Ministério Público, como agente de 
transformação social, está diretamente, relacionado, 

portanto, à implementação dos princípios e valores 
insertos no texto constitucional, sendo o Parquet  
o defensor direto dos interesses de relevância 
social (sejam eles coletivos, difusos ou individuais 
homogêneos imbuídos de interesse social).2

III. Da releitura constitucional da composição do Conselho 
Superior do Ministério Público

Sem perder de vista, permissa venia, a natural acomodação 
das estruturas administrativas que permanecem intocadas, 
assim como o desinteresse de parte dos membros em integrá-
las e/ou discutir um novo modelo de atuação, propostas e/
ou aperfeiçoamento3, a reformatação da composição do 
Conselho Superior é medida que está na pauta do dia do 
Ministério Público brasileiro.

Nesse contexto, além da apontada temática encontrar campo 
fértil de aceitação nos conclaves ministeriais4, não se busca 
aqui fazer, venia concessa, qualquer espécie de manobra 
jurídica, mas apenas reconhecer a força normativa da 
Constituição Federal, a qual, não criando qualquer tipo de 
critério de posição institucional para ingresso no Conselho 
Nacional do Ministério Público5, mais destacado colegiado 
ministerial, chancelou aos Promotores de Justiça o direito de 
ascender ao seu respectivo Conselho Superior.   

Não se deve perder de foco que todo exercício hermenêutico 
reclama uma atividade contínua de superação de 
entendimentos que se contrapõem com o passar do tempo. 
A interpretação do direito não é mera dedução lógica dele, 
“mas sim processo de contínua adaptação de seus textos 
normativos à realidade e seus conflitos”6, por conta disso há 
de se reler toda a elegibilidade dos membros do Ministério 
Público frente ao seu Conselho Superior, a lume do seu perfil 
constitucional hodierno.

Com autoridade na matéria, assim sustenta Lênio Streck:
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Sendo o texto constitucional, em seu todo, dirigente 
e vinculativo, é imprescindível ter em conta o fato de 
que todas as normas (textos) infraconstitucionais, para 
terem validade, devem passar, necessariamente, pelo 
processo de contaminação constitucional (banho de 
imersão, se se quiser usar a expressão de Liebman, 
ou filtragem constitucional, no dizer de Clève). O juiz 
(e o operador jurídico lato sensu) somente estará 
sujeito à lei enquanto válida, que se fizer, coerente 
com o conteúdo material da Constituição. Não se 
deve olvidar com Ferrajoli, que é relativamente fácil 
delinear um modelo garantista em abstrato e traduzir 
seus princípios em normas constitucionais dotadas 
de claridade e capazes de deslegitimar, com relativa 
certeza, as normas inferiores que se apartem dele. 
Mais difícil, acrescenta, é modelar técnicas legislativas 
e judiciais adequadas para assegurar a efetividade dos 
princípios constitucionais e os Direitos Fundamentais 
consagrados por eles.7 

Com efeito, podendo ascender ao cargo de membro do 
Conselho Nacional do Ministério Público, seria, data venia, 
inconcebível a vedação para seu ingresso em organismo de 
inferior hierarquia aos Promotores de Justiça, qual seja o 
Conselho Superior do Ministério Púbico, sob a óptica de um 
sistema que necessita ser harmônico e coerente, para sua 
sobrevivência.
No outro giro, não se olvidando que, no caso do Parquet 
baiano, sendo os Promotores de Justiça, com mais de 10 
(dez) anos de carreira, elegíveis ao cargo de Procurador-
Geral de Justiça do Ministério Público, ex vi do disposto no 
art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 11/96, podem ser os
mesmos, incrivelmente, alçados à Presidência do apontado 
Colegiado sem nunca, destaque-se, por relevante, tê-lo 
integrado, o que reafirma a reavaliação de sua composição 
para harmonização da matriz sistêmica.

Nesta direção, valiosas são as advertências de Emerson Garcia:

Em que pese ser atribuição da lei orgânica estadual 
disciplinar a composição e os critérios de escolha 
dos integrantes do Conselho Superior, é imperativa 
a realização de eleições. O art. 14 da Lei nº 
8.625/1993 não deixa margem a dúvidas quando 
fala em inelegibilidade, mandato, eleitor e eleição. De 
qualquer modo, é impossível que a lei estabeleça uma 
dicotomia entre os eleitores, dispondo que metade 
dos integrantes será escolhida pelos Procuradores e a 

outra metade pelos Promotores de Justiça.

Somente são excluídos dessa regra os membros 
natos: o Procurador Geral de Justiça, que será o seu 
Presidente (art. 10, II) e o Corregedor – Geral. Nesse 
particular, a disposição do art. 14, I é salutar, 
pois afasta, ex ante, o desarrazoado argumento 
de que o Promotor de Justiça que ocupa o cargo 
de Procurador- Geral (sempre que a lei estadual o 
admitir) não pode participar do Conselho Superior 
em razão da regra do art. 14, II, que dispõe que 
seus integrantes serão Procuradores de Justiça.8 
(Grifou-se)

No mesmo trilhar, caminha Marconi de Melo:
Em relação ao Conselho Superior do Ministério Público, 
enquanto não extintos os cargos de procurador de 
justiça, em uma solução transitória, defende-se aqui 
que passe a contar, em sua composição, de modo 
fracionário, com procuradores e promotores de 
Justiça, sendo reservada uma fração de vagas para o 
percentual de procuradores existentes e promotores.9 

Por fim, é essencial asseverar que não se busca, em momento 
algum, diminuir a magnitude do cargo de Procurador de 
Justiça, mas apenas, permitindo o ingresso dos Promotores de 
Justiça, com no mínimo 10 (dez) anos de carreira, no Conselho 
Superior do Ministério Público, aumentar a competitividade, 
para seu ingresso, oxigenar o debate de ideias, assim como 
viabilizar uma maior interação e troca de conhecimentos/
experiências entre as duas instâncias ministeriais.
III. Conclusões

Diante do exposto, com lastro nos fundamentos arremessados, 
conclui-se, numa interpretação sintonizada com a atual 
sistemática constitucional do Ministério Público, que:

1. Pode o Promotor de Justiça concorrer ao cargo de 
Procurador-Geral do Ministério Público e presidir o respectivo 
Conselho Superior;

2. É permitida a participação de Promotor de Justiça no 
Conselho Nacional do Ministério Público;

3. Fica assegurado ao Promotor de Justiça, com 10 (dez) 
anos na carreira, o direito de concorrer e exercer o cargo de 
Conselheiro Superior do Ministério Público da Bahia.
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2 JATAHY, Carlos Roberto de C. O mi-
nistério público e o estado democrático 
de direito: perspectivas constitucionais 
de atuação institucional. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2007, p. 28.

3 É curial acentuar que, nas eleições 
para o apontado Órgão baiano, em 
2008, existiam 25 (vinte e cinco) 
Procuradores de Justiça elegíveis, os 
quais se mantiveram na disputa até o 
resultado final, o mesmo não aconte-
cendo, nos biênios seguintes, em que, 

no ano de 2010, dos 29 (vinte e nove) 
potenciais candidatos, ficaram apenas 
22 (vinte e dois), ao passo que, no ano 
de 2012, dos 35 (trinta e cinco) elegí-
veis, restaram tão somente 22 (vinte e 
dois), segundo informações obtidas, ele-
tronicamente, junto à Secretaria-Geral 
do MP/BA.

4 Foi aprovada, na plenária do XX Con-
gresso Nacional do Ministério Público 
moção sobre a possibilidade da partici-
pação de todos os membros do Minis-
tério Público, inclusive promotores de 
Justiça, nas eleições ao Conselho Su-
perior do Ministério Público (CSMP). 
Disponível em http://amp-mg.jusbrasil.
com.br/noticias/112094129/plenaria-
-do-xx-congresso-aprova-mocao-para-
-participacao-de-promotores-de-justi-
ca-no-csmp.

5 De acordo com o art. 130-A, inciso 
III, da Carta Magna, terão assento no 
Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, 03 (três) membros do Ministério 
Público dos Estados.

6 GRAU, Eros. Ensaio e discurso sobre 
a interpretação e aplicação do direito. 
4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 132.

7 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica 
jurídica e(m) crise. 7. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p. 254.

8 GARCIA, Emerson. Ministério públi-
co: organização, atribuições e regime 
Jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro, 2008, 
p. 215.

9 MELO, Marconi Antas Falcone de. O 
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 
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vos membros, objetivação da unidade 
ministerial, unificação das “instâncias 
ministeriais”(fim da dicotomia Promo-
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Editora, 2013, p. 795-810.
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Novos procuradores 
tomam posse no MP

Aconteceu no MP

Oito novos procuradores de 
Justiça tomaram posse no 
cargo em dezembro último. 

Os membros do MP foram promovidos 
pelos critérios de antiguidade e mere-
cimento. São eles: Cláudia Carvalho 
Cunha dos Santos, Geder Luiz Rocha 
Gomes, Jacqueline Menezes Holan-
da, Luíza Pamponet Sampaio Ramos, 
Márcia Luzia Guedes de Lima, Márcia 
Regina dos Santos Virgens, Marco 
Antônio Chaves da Silva e Nívea Cris-
tina Pinheiro Leite.
 
Também receberam a medalha e o 
diploma da Ordem do Mérito do Mi-
nistério Público. Na solenidade de 
posse, os novos integrantes do Colé-
gio de Procuradores do MP/BA agra-
deceram aos colegas e fizeram uma 
homenagem especial aos seus fami-
liares. Todos destacaram disposição 
para o exercício na nova função de 
grande responsabilidade. 

A Ampeb prestigiou o momento por 
meio de seu vice-presidente, Fernando 
Mário Lins Soares, que representou o 
presidente, Alexandre Soares Cruz.
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Compromissos e desafios do Ministério Público. Este foi o tema principal da Semana do 
MP, que reuniu, em dezembro de 2013, procuradores e promotores de Justiça baianos 
em três dias de debates com a participação de renomados especialistas. A abertura 

oficial do evento foi no dia 11, no auditório da sede do MP, no CAB, e contou com a presença 
do presidente da Ampeb, Alexandre Soares Cruz, que, em seu discurso, alertou para a neces-
sidade da parceria com a sociedade. 

Vários temas foram abordados, tais como: os Objetivos do Milênio, educação e desenvolvi-
mento social, controle de gastos municipais, entre outros. A programação foi encerrada com 
a mesa-redonda “Os desafios das instituições em prol da Segurança Pública”, tendo como 
debatedores o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogério Schietti; o procurador 
de Justiça de São, Paulo Antônio Carlos da Ponte; e o deputado federal Alessandro Molon. O 
moderador da mesa foi o  procurador-geral de Justiça de Rondônia, Heverton Alves de Aguiar.

Semana do MP 
discute sobre desafios 
e compromissos da 
instituição
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Amantes da fotografia

Pausa

A arte de fotografar é o fio condutor que 
leva uma pessoa a registrar um momen-
to para deixá-lo, de alguma maneira, 

eternizado. Em definição a “fotografia é a técni-
ca de criar imagens por exposição luminosa em 
uma superfície fotossensível”. Fotografar é uma 
arte, um ofício, um lazer, é o momento de olhar 
para dentro tanto quanto para fora, momento de 
registrar sorrisos e lágrimas, lugares, costumes, 
objetos, é a forma de expressar o que sente e 
o que vê. 

Os amantes da fotografia estão por todo lado e 
locais. E há os admiradores entre os membros 
do MP baiano. Na 1ª Promotoria de Justiça de 
Santo Antônio de Jesus/Bahia, o promotor de 
Justiça, Julimar Barreto, também se expressa 
através da fotografia. Para ele, fotografar, além 
de ser uma forma de lazer, muitas vezes, ser-
ve como terapia para aliviar o estresse do co-
tidiano. O seu interesse em fotografar surgiu 
após ingressar no Ministério Público, “a partir 
da vontade em registrar as agressões ao meio 
ambiente, de modo a obter material para as pa-
lestras ambientais que constantemente fazia. 
Depois, comecei a perceber as nuances da luz 
e como a fotografia poderia significar expressão 

Promotores dividem paixão entre 
o Direito e a arte de fotografar
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de arte. Então resolvi fazer dois cursos básicos de fotografia”, 
nos revela. 

Para o fotógrafo Fábio Bito Teles não é o equipamento que 
define um profissional. O fundamental é ter algo para con-
tar. “Quando a gente encara a fotografia como uma forma de 
discurso, um jeito próprio de contar uma história, a gente se 
torna fotógrafo. O equipamento pode ser uma simples câmera 
descartável ou uma de última geração. Acredito que é uma 
questão de atitude. Uma pessoa com um lápis e um moleskini 
na mão pode se considerar um poeta? Acredito que não. Mas 
a partir do momento que essa pessoa passa a escrever, seja 
boa ou ruim, com uma técnica melhor ou pior, ali nasce um 
poeta. É o mesmo caso da fotografia”. 

O promotor de Justiça, Rogério Queiroz, que também tem pai-
xão por fotografia, expressa o seu estilo através de um diálogo 
consigo e o mundo externo. A vontade de fotografar surgiu ao 
conhecer o trabalho de um tio, fotógrafo profissional, que na 
época trabalhava com filme. Então, Queiroz começa a fazer 
os seus primeiros registros aos 15 anos de idade. “Comecei a 
perceber que nas fotos de família, quando estavam todos reu-
nidos, eu quase não apareço, pois normalmente estou atrás 
da câmara”. Cada vez mais foi se aprimorando em fotos re-
trato com inspiração no trabalho do fotógrafo franco-brasileiro 
Pierre Verger, que ao chegar a Salvador se apaixonou pelo 
lugar e pelas pessoas e registrou muito da cultura e história 
local da diáspora africana.  

Julimar Barreto, que se considera um amante da fotografia, 
revela que há fotos espalhadas por toda a Promotoria, bem 
como, em todos os cômodos de sua casa. “Entendo a foto-
grafia como uma expressão de arte e sensibilidade, em que 
a pessoa expõe o seu ângulo de visão e sentimento sobre 
determinado assunto. Por meio da fotografia você pode ex-
pressar o seu sentimento, seu estado de espírito e até sua 
cultura. Fico empolgado ao saber que uma fotografia pode 
mudar a opinião de milhões de pessoas sobre determinado 
assunto. Por fim, compartilho do pensamento de que muitas 
vezes o fotógrafo vê o que todos viram, mas enxerga o que 
poucos enxergaram.” 

Uma imagem é capaz de ecoar ao provocar o olhar do es-
pectador levando a um mundo de emoção. Para se alcançar 
destaque em uma fotografia, segundo o fotógrafo Fábio Bito 

Teles, “o assunto fotografado, que pode ser inusitado, curioso, 
bonitinho, dramático, porém precisa ser claro. Quanto mais 
claro for o assunto do discurso, mais chance de sucesso. 
Outra questão é o apuro técnico, o domínio do uso do foco, 
da fotometria, do enquadramento, equilíbrio, uso da luz e das 
cores”. Dessa maneira, com a união desses atributos, surge 
uma representação do mundo que invoca a imaginação do 
espectador.  

Por opção, Queiroz gosta de fotografar com filme e faz a reve-
lação, lavagem do filme, em casa. Porém não é contra a má-
quina digital, até porque considera um caminho sem volta. Não 
tem o hábito que compartilhar as suas fotos, pois se considera 
tímido. Conta que os amigos e conhecidos só souberam que 
fotografava quando começou a mostrar fotos do nascimento 
do filho, mais como orgulho de pai, e assim, aos poucos al-
guns foram conhecendo esse outro lado do promotor.  

O promotor Julimar Barreto também não tem o costume de 
compartilhar suas fotos na internet ou em redes sociais, po-
rém, sempre após uma viagem, seleciona as melhores fotos e 
faz um slide show com fundo musical para mostrar aos ami-
gos e familiares com uma boa conversar sobre as viagens. 
E ainda brinca, “Sempre que viajo, posso esquecer tudo, me-
nos a câmara fotográfica!”. 
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O novo convênio de odontologia, a Odonto-
prev, chega ao interior do estado da Ba-
hia. Os procedimentos realizados serão 

idênticos aos que ocorrem na sede em Salvador. 
Através da indicação de profissionais para a Área 
Médica (IPAM), o convênio oferece aos associa-
dos o acesso aos profissionais, dentistas, clínicas, 
hospitais e laboratórios. 

 O membro do MP terá livre direito de 
escolha ao dentista na sua regional; após o tra-
tamento feito deverá fazer o pagamento direta-
mente ao profissional. Logo em seguida, solicita 
o reembolso - mediante alguns critérios - para a 
Odontoprev através da Ampeb. Segundo a dentis-
ta Cláudia Lyra, “não é um plano com descontos 
e sim de reembolso com uma tabela própria da 
Odontoprev. Diante de qualquer dúvida o asso-
ciado do interior deverá entrar em contato com a 
Ampeb para ter acesso às informações necessá-
rias”, afirma. 

 As promotorias que serão contempladas 
em 27 regionais ficarão localizadas em Ilhéus, 
Itabuna, Brumado, Vitória da Conquista, Jequié, 
Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Bar-
reira, Guanambi, Juazeiro, Jacobina, Senhor do 
Bonfim, Itapetinga, Itaberaba, Irecê, Ibotirma, Sea-
bra, Euclides da Cunha, Paulo Afonso, Bom Jesus 
da Lapa, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de 
Jseus, Valença, Feira de Santana, Alagoinhas e 
Serrinha.

Serviços

Novo convênio 
beneficia associados 
no interior
Parceria ampliada com a Odontoprev contempla 27 regionais 
e oferece os mesmos serviços da sede da Ampeb



Ano XVII - Nº 62 - Fevereiro de 2014 - www. ampeb.org.br 51

Novos convênios

A Casa do Promotor, localizada no Jardim Baiano, está fechada 
desde o mês de outubro de 2013, quando houve férias coletivas 
de seus funcionários. Para hospedar os associados residentes fora 
da capital, a Ampeb firmou um convênio com o Hotel Bahia do Sol, 
situado no Corredor da Vitória.

No entanto, o associado continua a pagar pela hospedagem o mes-
mo valor cobrado pela Casa do Promotor, de R$60,00 por pessoa. 
O pagamento deve ser feito diretamente à Ampeb, mediante des-
conto em folha. A associação, por sua vez, complementará o valor 
da tarifa e se encarregará de realizar o pagamento integral ao hotel. 

Para desfrutar dessa condição, o associado deverá fazer uma re-
serva por intermédio da Ampeb, enviando, antecipadamente, a au-
torização de débito em folha de pagamento da parte do valor da 
diária que lhe couber.

A hospedagem por este sistema se sujeitará a teto financeiro estabe-
lecido pela Ampeb e à disponibilidade de vagas no hotel. As reservas 
podem ser feitas através do número telefônico: (71) 3320-2313.Hotel Bahia do Sol

Ampeb realiza novo 
convênio para abrigar 
associados de passagem 
pela capital

FISIOTERAPIA
Clinica Physical 
Desconto: 15% de descontos a partir de cinco 
(5) sessões. Responsável: Rafaela Fernandes
Av. Praia de Itapuã, 784, Shopping Canoas, 
loja 105, Vilas do Atlântico – Lauro de Freitas
Telefone: (71) 3379-3929

Fisio Clinica Mirelli Putini
Desconto: Tabela fixa e exclusiva para asso-
ciados da Ampeb. Responsável: Mirelli Putini
Rua Altino Serbeto de Barros,nº 119, Centro Odonto 
Médico Linus Pauling, SL 1405/1406, Itaigara
Telefone: (71) 3355-5715

EDUCAÇÃO
Colégio São Paulo
Desconto: de 10% do 1º ao 9º ano (em pré 
determinados meses) 

Do 1º ao 5º Ano EF   Matutino 10%  De março a Novembro 
Do 1º ao 5º Ano EF Vespertino 10% De Janeiro a Dezembro
Do 6º ao 9º Ano EF Matutino 10% De março a Novembro
Do 1ª à 3ª Série EM Matutino 10% De Janeiro a Dezembro

Rua Luiz Portela da Silva no 628, Itaigara
Telefone: (71) 2107-4600

Colégio Anchieta
Desconto: 10% de desconto para o turno 
vespertino na sede da Pituba e Itaigara. 
Praça Padre Anchieta, no 126, Pituba
Telefone: (71) 2107-9500

DENTISTA
Clinodonto
Desconto:15% (quinze por cento) parcelado 
em todos os tratamentos odontológicos
Rua Praça Novaes do Congresso n° 170 A, 
Senhor do Bonfim - BA
Telefone: (74) 3541 - 0946

Clinica de Especialidades Odontológicas
Desconto: Tabela VRPO 
Rua Altino Serbeto de Barros, 173 – Itaigara, 
Ed. Atlantis Multiempresarial – sala 104/105
Telefone: (71) 3354 - 6815

Implanto
Desconto: Tabela VRPO
Rua Altino Serbeto de Barros, nº.: 119, edi-
fício: Centro Odontomédico Linus Pauling, 
salas: 1401 / 1402 / 1403 – Bairro: Itaigara
Telefones: (71) 3358-8500 / 3353-5006

Clinica Sorria
Desconto: Tabela VRPO
Av. Antonio Carlos Magalhães, 585. Com-
plexo Odonto-Médico do Itaigara, edf. Pierre 
Fauchard, sala 1409 e 1410.
Telefones: (71) 3353-3183/ (71) 3014-1888

SERVIÇOS
Fiolaser
Desconto: de 30% (trinta por cento) sob to-
dos os serviços da tabela vigente. 
Rua Rubens Guelli, nº 135, Shopping Paseo - 
Itaigara. Telefone: (71) 3346-5591

 
Pro Alivio
Desconto: Tabela fixa e exclusiva para asso-
ciados da Ampeb. 
Av. Professor Magalhães Neto - Centro Mé-
dico do Hospital da Bahia 1541, Bloco A - 
2º Andar Sala 2001
Telefones: (71) 3025-2707/3025-2701
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Serviços

FEVEREIRO

NOME
Edicira Chang Guimaraes Carvalho
Karyne Simara Macedo Lima
Pablo Antonio Cordeiro de Almeida
Andrea Scaff de Paula
Celestina de Melo Vieira Leite
Fernando Mario Lins Soares
Ivan Carlos Novais Machado
Audo da Silva Rodrigues
Karinny Virginia Peixoto de O. Guedes
Alex Oliveira Santos
Luiz Estacio Lopes de Oliveira
Ceres Miriam Moura de Oliveira
Clarice Lins Haddad
Maria Aparecida Lopes Nogueira
Simone Isaura R. C. do Nascimento
Claudia Didier de Morais Pereira
Ernesto Cabral de Medeiros
Isaias Marcos Borges Carneiro
Cinthia Portela Lopes
Alexandre Soares Cruz
Analizia Freitas Cezar Junior
Carlos Alberto Abreu Gomes
Jose Carlos Adammi Cerqueira
Elane Maria Pinto da Rocha
Janilda Sales Pereira
Jeruza Andrade Moreira
Lily Summers Badaró
Lucio Meira Mendes
Orlanete Carneiro Lima Sodre
Thiago Lisboa Bahia
Bruno Gontijo Araujo Teixeira
Leticia Queiroz de Castro
Antonio Faustino de Almeida
Beneval Santos Mutim
Claudia Maria Santos P. B. de Freitas
Marina Edelvira Santos
Aurisvaldo Melo Sampaia
Isabel Adelaide de Andrade Moura
Valdemar de Souza F. Filho
Alicia Violeta Botelho S. Passeggi
Ana Paula Coite de Oliveira
Andre Luis Silva Fetal
Laura Borges de Carvalho
Marcia Cancio Santos Villasboas
Paulo Gomes Junior

Ariomar Jose Figueiredo da Silva
Dartur Jose Baia Vieira Campos
Guiomar Miranda de Oliveira Melo
Luiza Pamponet Sampaia Ramos
Maria da Conceição R. Gomes Longo
Simone Rosa Meira
Luscinia de Almeida e Queiroz
Janaina Pereira Fonseca Rincon
Daniele Chagas Rodrigues Bruno
Antônio Ferreira Leal Filho
Eliana Elena Portela Bloizi
Saulo Murilo de Oliveira Mattos
Cleonice de Souza Lima Santos
Maria Piza do Amaral Ponde
Frank Monteiro Ferrari
icaro Tavares Cardoso de Oliveira
Jandira Lima de Góes
Silvana Brito Suarez
Elisabete Teixeira Castro
Luiz Jose de Oliveira

MARÇO

NOME
Hugo Cesar Fidelis T. de Araujo
Rui Gomes Sanches Junior
Alba Helena Pimentel do Lago
Rosa Maria da Conceição C. Oliveira
Claudia Virginia Santos Barreto
Mauricio Cerqueira Lima
Paulo Martim Mariani Silva
Mauricio Jose Falcão Fontes
Ana Rita Cerqueira Nascimento
Rita Andrea Rehen Almeida Tourinho
Sammuel de Oliveira Luma
Carlos Augusto Machado de Brito
Celia Andrade de Salles Brasil
Edna Marcia Souza Barreto de Oliveira
Hermenegildo Virgilio de Queiroz
Carlos Augusto Serra de Faria
Leonardo de Almeida Bitencourt
Maria de Fatima Silveira P. de Macedo
Thiago Cerqueira Fonseca
Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão
Demetria Loures Rafael dos Santos
Olivan Costa Leal
Joseane Mendes Nunes
Alberto Jose Gomes

Gilber Santos de Oliveira
Graziella Junqueira Pereira
Roberta Rezende Barbosa
Anna Kristina Santos Lehubach Prates
Maria Isabel de Oliveira Sampaio
Maria Luisa Moreira da Silva
Rosa Patricia Salgado Atanazio
Stella Athanazio de Oliveira Santos
Uvia Sampaio Pereira
Maria Alice Miranda da Silva
Sheila Cerqueira Suzart
Elza Maria de Souza
Maria das Graças Polli Azevedo
Artur Jose Santos Rios
Janina Schuenck Brantes Sacramento
Clara Akemi Nakai Kabayashi Koontz
Joseane Suzart Lopes da Silva
Marcio Jose Cordeiro Fahel
Rafael Lima Pithon
Rossana Paternostro Nery
Hugo Casciano de Sant’Anna
Janete Souza Bacelar de Jesus
Airton Juarez Chastinet M. Junior
Ana Rita Pinheiro Rodrigues
Wanderlino Nogueira Neto
Almiro de Sena Soares Filho
Luciana Maria B. C. Neves Almeida
Oto Almeida Oliveira Junior
Heron Jose de Santana Gordilho
Licia Maria de Oliveira
Giovana Souza Barbosa
Ivan Ito Messias de Oliveira Junior
Rogerio Luis Gomes de Queiroz
Daniele Cochrane Santiago D. Cordeiro
Joana Pedreira Philigret Baptista
Elmir Duclerc Ramalho Junior
Ailton Antonio Guimarfles
Terezinha de Lourdes Lantyer Oliveira
Thomas Luiz Raimundo Brito
Alexandre Lamas da Costa
Andrea Ariadna Santos Correia
Celia Oliveira Boaventura
Maria de Jesus Portela
Patricia Kathy A Medrado A Mendes
Antônio Ferreira Villas Boas Neto
Jose Emmanuel Araujo Lemos

DIA
1
2
2
3
3
3
3
4
5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9

10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
14
14
15
15
15
15
17
17
17
18
18
18
18
18
18

19
19
19
19
19
19
20
21
23
24
24
24
25
25
27
27
27
27
28
28

DIA
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9

10

10
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
18
19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
26
26
27
28
29
29
30
30
30
30
30
31
31

Aniversariantes
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SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

AMPEB

ASSOCIAÇÃO DO
MINISTÉRIO 
DO ESTADO DA BAHIA

PÚBLICO
GRUPO SEGURADOR

C O R R E T O R A  D E  S E G U R O S

Siena
www.sienaseguros.com.br | atendimento@sienaseguros.com.br | SAC 0800 771 1231

O seguro é a melhor forma de ter  

segurança e tranquilidade de pre- 

servar o patrimônio.

Pensando nisso, a AMPEB creden- 

ciou a Siena Corretora de Seguros 

para oferecer todas as modalidades 

de seguro aos seus associados. 

A Siena Corretora de Seguros foi 

credenciada pela sua estrutura e 

experiência no atendimento a 

associados de entidades de classe.

Fique seguro e tranquilo. Faça seus 

seguros com a Siena Corretora de 

Seguros.

Para todas as
modalidades de

seguro ligue:

0800 771 1231

A SIENA CORRETORA DE SEGUROS TEM O SEGURO QUE VOCÊ PRECISA.

Seguro Residencial
Cobre danos por acidentes, obras
próximas, danos elétricos e uma
infinidade de outras ameaças ao 
seu imóvel.

Seguro de Eletrônicos
Garante o valor do seu tablet, 
notebook ou smartphone em caso 
de roubo, danos elétricos e outras 
ocorrências.

Seguro de Viagem
Com ele você viaja tranquilo e 
conta com mais de 100 000 
prestadores de serviços em todo
o mundo.

Seguros Gerais
Protege o valor de bens que não
se enquadram nas principais 
categorias de seguros, como 
barcos e equipamentos, por 
exemplo.

Seguro Auto
Excelentes coberturas, preços e 
aproveitamento dos descontos 
que você já conquistou.

JustVida
JustVida é o seguro de vida em 
grupo criado para pessoas da 
área da Justiça, como você, 
associado da AMPEB. JustVida 
oferece excelentes coberturas, 
menores custos e inclusão de 
cônjuge na apólice. E se você tem 
entre 66 e 80 anos, pode fazer 
um JustVida Sênior, com 
excelentes prazos de carência e 
sem necessidade de exames 
preliminares! 
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Espaço Aberto

Perfil
Arestides Alves dos Santos:
um centenário de histórias 
esculpidas “na rocha da alma”

Arestides Alves dos Santos é promotor 
público aposentado e poeta. Nasceu 
em 14 de outubro de 1913. Completou 

em 2013 seu centenário. Vem de uma família 
tradicional, Costa Pinto, de Santo Amaro. 
Seu pai, Antônio da Costa Pinto, conheceu 
sua mãe, D. Josefa, quando ela tinha 17 anos e 
ele, na época com 70 anos. Apaixonaram-se e, 
apesar da diferença na faixa etária, tiveram uma 
vida de amor, na qual geraram cinco filhos. 

Antônio Costa Pinto tinha uma condição fi-
nanceira boa, possuidor de títulos nobiliárqui-
cos de fidalgos, Cavalheiro da Casa Imperial, 
Comendador da Ordem da Rosa e Visconde 
de Oliveira.  D. Josefa veio de uma família de 
lavradores do Recôncavo Baiano. Era uma 
união amorosa e estável, mas não legitimada 
através do casamento.

O seu pai faleceu quando tinha sete anos 
de idade. Após o ocorrido, sua mãe casou 
novamente e teve mais três filhos. Porém, 
o padrasto dilapidou os bens deixados pelo 
genitor. Arestides, comenta, em entrevista 
concedida para esta revista, que ajudou a 
reconstruir o patrimônio da família e trancou 
os estudos para cuidar dos irmãos menores. 
Quando a situação estava equilibrada con-
cluiu o curso de Direito na Universidade Fe-
deral da Bahia, em dezembro de 1957. 

Naquele instante de amor tremia
Tremia só por teu amor querer
Tão tremia porque eu não sabia

Assim tremendo meu amor dizer

E tu nem sabes que naquele instante
Vi-te formosa entre as mais formosas

Quis abraçar-te carinhosa amante

Quis apertar-te que vontade louca
Quis possuir-te perfumada rosa

Quis com meus beijos afagar-te a boca

Poema de Dr. Arestides Alves dos Santos

Imagem da capa do livro -  
“Esculpidas na Rocha da Alma”
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Atuou em diversas regiões do Estado da Bahia. 
Como promotor interino passou por Brumado, 
Paripiranga, Euclides da Cunha, Jeremoabo, Po-
ções, Mata de São João, Salvador. Revela que, 
se formou tarde e não quis disputar a carreira de 
advocacia. Escolheu ser promotor, “algo mais se-
guro”. Gostou muito do trabalho que exerceu, da 
sua profissão e da carreira sólida que construiu 
ao longo da vida. O segredo é sempre pergun-
tar quando não se sabe uma informação, além de 
se ter um bom relacionamento no ambiente de 
trabalho. “Sempre me dei bem. O que não sabia 
fazer consultava os colegas”, afirma. 

Escreveu o livro “Esculpida na Rocha da Alma: 
Autobiografia de um centenário”, no qual levou 
apenas seis meses para ser produzido, porém a 
escrita ficou guardada por um bom tempo. Nessa 
obra é possível conhecer um um pouco mais da 
trajetória e da família do promotor Arestides Al-
ves dos Santos. 

Na sua vida pessoal, foram três casamentos e dez 
filhos. O primeiro casamento aconteceu quando 
tinha 27 anos e após 14 anos de casado ficou vi-
úvo. O segundo ocorreu na cidade de Euclides da 
Cunha onde trabalhou por bom tempo. Atualmen-
te é casado com D. Carmelita com quem divide 
a sua rotina e diz com afeto: “ela é uma pessoa 
muito dedica, nos damos muito bem”. 

Hoje em dia, os filhos estão divididos pelos esta-
dos brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Sal-
vador, porém mantêm contato com todos e co-
menta que a família completa estava presente na 
festa do seu centenário no ano de 2013.  

Todas as sextas-feiras têm compromisso marca-
do na Academia de Cultura da Bahia, momento de 
descontração ao encontrar amigos para uma boa 
conversa. Revela que gosta muito do ambiente da 
Ampeb e sempre que possível está presente nas 
atividades e diz: “Chego aos 100 anos de idade 
sorrindo, nada me atrapalha. Chego com saúde e 
lucidez”. Um belo exemplo a ser seguido!   

Ao ser indagado sobre os seus poemas, durante a 
entrevista recita alguns de sua autoria mostrando 
que boa memória não lhe falha e que o amor é 
sua maior inspiração.

10 de abril de 1958 – na comarca de Brumado;

Em 1959 – atuou em Paripiranga, ficou dois anos;

1961 – foi para Euclides da Cunha onde trabalhou 
             por quatro anos na região;

1965 – na comarca de Jeremoabo;
              Retornou para Euclides da Cunha e de lá foi
  comarca de Poções, trabalhou por mais quatro  
  anos no local; 
  Em seguida foi para Mata de São João 
  e trabalhou por nove anos; 

1979 – foi pra Salvador assumir a 7ª Vara Crime; 

1983 – se aposentou.

Iemanjá
A manhã é de sol
E de festas no mar
Do Rio Vermelho.
O dia é de puro encanto,
A multidão não abre mão do dever,
Todos se comprimem para saldar
E aplaudir
Iemanjá.
Passei a noite em repouso,
Fiz vigília e orações,
Medi a minha estrada,
Acertos e desacertos,
Contei os pecados,
Paguei as contas,
Fiz as pazes com o inimigo
E vesti a roupa mais branca
Para honrar o grande Orixá.
Levo presentes perfumados,
Flores de todas as cores,
A alegria dos que sabem sofrer,
O coração leve, rico em fé
E sem mágoa justificável.

Desse modo, depois
De tudo bem feito,
De cumprir a minha parte,
Banhar-me nas ondas suaves,
Revelar à santa minhas preocupações,
Fraquezas, desejos não alcançados
E de invocar sua proteção,
As forças do bem em meu auxílio,
Vou voltar para casa
Com a paz que me faltava,
A alma plenamente renovada
E feliz.

A manhã é de sol
E de festas no mar
Do Rio Vermelho.

Adalberto Dórea
Procurador de Justiça

Linha do tempo
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Parquinho inflável, futebol de espuma, camas 
elásticas e cercadinho para os pequeninos 
foram algumas das atrações que marcaram a 

festa do Dia das Crianças promovido pela Ampeb no 
Sítio São Paulo, no dia 19 de outubro. Com acesso 
às novidades e às guloseimas, o local foi todo orna-
mentado e colorido com bexigas, ganhando um ar 
bem afinado com a comemoração. Além disso, uma 
equipe de recreadores desenvolveu atividades para 
os pequenos de diferentes faixas etárias, tanto nos 
jardins quanto na quadra de esportes. Sonorização 
e cardápio foram pensados para agradar o público 
infantil. No menu, algodão-doce, pipoca, refrigeran-
te, crepe, mini-pizza, hambúrguer, além de pirulitos 
e balas.

Dia das Crianças

Sociais/Retrospectiva

Diversão e menu especial fazem a 
alegria das crianças na comemoração da Ampeb 



Ano XVII - Nº 62 - Fevereiro de 2014 - www. ampeb.org.br 57



Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia58

Sociais/Retrospectiva

Dia do Idoso
Palestra e almoço dançante marcam comemoração
em homenagem aos aposentados

Um almoço dançante, ao 
som da banda “Cama 
de Voz”, marcou a 

confraternização em comem-
oração ao Dia do Idoso re-
alizado pela Ampeb, no Sítio 
São Paulo, no último dia 1º de 
outubro. Sob coordenação do 
Serviço Social da associação, 
o evento reuniu aposentados 
e sócios-contribuintes da en-
tidade em momentos de laz-
er, bate-papo e informação. 
 
Quem foi ao sítio pôde des-
frutar de um cardápio diver-
sificado de bebidas, entradas, 
saladas, pratos quentes e 
sobremesas especialmente 
preparadas para a ocasião.O 
evento contou ainda com a pal-
estra de Marcelo Poletto, pro-
dutor executivo dos programas 
Passaporte e Metrópole Tur-
ismo, que explicou um pouco 
mais sobre os benefícios de 
viajar e como melhor aprove-
itar estes momentos. Brindes 
também foram sorteados aos 
presentes no evento.
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Confraternização

2013

Festa de 
Confraternização

Sociais/Retrospectiva

Reunindo associados e sócios-contribuintes em momentos de muita 
descontração e alegria, a tradicional festa de fim de ano da Ampeb 
foi realizada no último dia 14 de dezembro, no Sítio São Paulo. Todo 

o evento transpirou em clima de confraternização e congraçamento, com 
encontros, reencontros e grandes grupos de conversas por todas as mesas.

    A decoração, simples e arrojada, fazia contraste com efeitos de iluminação 
que valorizaram o local e os diferentes espaços. Os buffets, bem variados, 
atenderam a todos os gostos, indo desde comida japonesa à paella. Já a 
animação da festa ficou a cargo das bandas “Lordão” e “Na veia da nega". Na 
ocasião, o presidente da Ampeb, Alexandre Soares Cruz, agradeceu a pre-
sença de todos e fez um agradecimento especial aos funcionários da Ampeb.

Congraçamento entre membros do MP 
é ponto forte da Festa de Confraternização
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Sociais/Retrospectiva

Retrospectiva
Ampeb
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Almoço Musical
Música ao vivo contagia a hora do almoço

Idealizado com o intuito de criar momentos 
de confraternização e descontração entre 
os associados, em 2013 a Ampeb lançou o 

projeto “Almoço Musical”, uma novidade que 
viabilizou, uma vez por mês, música ao vivo 
durante a refeição dos associados e familiares 
que estivessem visitando o Sítio São Paulo, 
sede social da entidade.

    A primeira edição do projeto aconteceu no dia 
31 de agosto, seguida pelos dias 28 de setem-
bro e 26 de outubro. Nos encontros, os ritmos 
do samba, MPB e axé music fizeram parte do 
cardápio da atração. As edições do Almoço 
Musical contaram com o patrocínio do Banco 
Alfa e apoio da Prevseg e Proteger. Confira al-
gumas imagens!

Torneio de Futebol
Bahia é representada em torneio nacional
de futebol realizado entre procuradores
e promotores de Justiça

Entre os dias 13 a 16 de novembro, o time da Ampeb 
marcou presença no XII Torneio Nacional de Futebol 
Society do Ministério Público, realizado no Rio de Ja-

neiro. Na competição, a Ampeb representou a Bahia na catego-
ria “Força Livre”. Foi à volta de uma equipe baiana a partic-
ipar do torneio depois de algum tempo sem representação.  

A competição reúne membros do Ministério Público dos Es-
tados e da União e tem como objetivo a confraternização 
e integração entre promotores e procuradores de Justiça 
de todo o país. Previsto no calendário oficial da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), o 
torneio é realizado anualmente.

Torneio de Tênis da 

Ampeb aconteceu no 

dia 28 de setembro, em 

paralelo a uma das edições 

do Almoço Musical. O 

vencedor da competição 

foi o promotor de Justiça 

Luciano Pitta, que recebeu 

o troféu das mãos do 

presidente da Ampeb.
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Este é o tema central do XII Congresso do Ministério Público do Estado da Bahia, que reunirá 

o parquet em discussões que buscarão lançar um olhar sobre a instituição e suas  relações 

com a sociedade em torno das principais temáticas que envolvem a atuação dos seus 

membros. O evento, que ocorrerá no Centro de Convenções do Sheraton Bahia Hotel, tem 

como coordenadora científica a promotora de Justiça Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz. 

As inscrições serão abertas ainda neste mês de fevereiro através 

do site da Ampeb: www.ampeb.org.br. 

O MP em movimento: 
Ministério Público, 

sociedade e democracia. 

Realização:

De 2 a 4 de abril.


