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Editorial

Janina Schuenck
Presidente

Após um ano de gestão da atual diretoria, apre-
sentamos mais uma edição da Revista da Am-
peb, recapitulando as atividades que vem sendo 

desempenhadas pela Associação, sempre em prol dos 
seus associados e da Instituição que estes integram, 
missão maior desta entidade de classe.

Num momento marcante do nosso país, em meio à gra-
ve crise econômica e política, desponta a atuação do 
Ministério Público como balizadora na defesa da socie-
dade, seja através da garantia dos direitos difusos e in-
dividuais indisponíveis, seja no combate à criminalidade 
e à corrupção. Grandes operações, verdadeiros marcos 
históricos, como a Lava Jato e a Zelotes, trazem uma 
mudança de paradigma na gestão da coisa pública, em 
compasso com inúmeras ações pelo país adentro, com 
o mesmo escopo, fruto da atuação vocacionada de in-
cansáveis promotores e procuradores de Justiça, dignas 
dos mesmos aplausos.

Cumprindo o mister para o qual foi forjado pela Carta 
Magna, o Ministério Público vem sendo alvo de tentati-
vas de ataque aos seus instrumentos de ação, às prer-
rogativas constitucionais asseguradas à uma atuação 
independente e ainda aos direitos dos seus membros, o 
que demanda maior empenho das associações junto às 
Casas Legislativas.

No âmbito estadual, sempre tendo como norte o diálogo, 
não descuidamos da adoção de medidas firmes quando 
infrutíferas as tentativas anteriores de solução. Ainda há 
muito a se alcançar em nossa Instituição, que, infeliz-
mente, tem diagnosticada pelo CNMP a menor quanti-
dade de promotores/procuradores de Justiça por habi-
tantes do país. Dentre os inúmeros desafios, precisamos 
focar em estrutura adequada de trabalho para os mem-
bros do Ministério Público e na observância dos seus 

legítimos direitos, invocando a transparência, a publici-
dade e a impessoalidade como necessárias companhias.

Paralelamente, aprimorando a qualidade dos serviços 
aos Associados, efetivamos nossa assessoria de co-
municação e ampliamos o quadro no serviço social, no 
intuito de incrementar o diálogo e atender às diversas 
expectativas dos membros de nossa Instituição, da ca-
pital e do interior do Estado, promotores e procuradores 
de Justiça, ativos, aposentados ou sócio contribuintes.

A Ampeb realizou atividades para estimular o debate 
de questões institucionais e o aprimoramento funcional, 
como o Curso de Prática Eleitoral e o XIII Congresso Es-
tadual, proporcionando a integração entre os associados 
e discussão de temas palpitantes e recentes no cená-
rio nacional, com apreciação de enunciados na plenária 
final. Manteve, também, as atividades de congregação 
previstas no calendário associativo.

Fincados sólidos alicerces, há muito a se buscar. A es-
tática engessa a alma.

Permaneçamos atuantes e unidos neste momento de 
afirmação da democracia, em que o Ministério Público 
é protagonista! Não nos falta coragem! E nem poderia 
faltar! Nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, em 
seu discurso quando da promulgação da Constituição de 
1988: “A coragem é a matéria prima da civilização. Sem 
ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, 
as demais virtudes sucumbem na hora do perigo”.

Boa leitura!

Caros colegas,
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Ampeb Entrevista

A senhora foi presidente da Ampeb em três mandatos. 

Em que essa experiência contribuiu para sua atuação na 

CONAMP? 

A minha trajetória como líder classista do Ministério 

Público tem sido de êxitos, e só tenho a agradecer 

aos colegas que me honraram com sua confiança 

votando em minha pessoa e em um projeto em 

prol do Ministério Público baiano. Amadureci como 

pessoa e cresci como promotora de Justiça.  

Nas três vezes que concorri à presidência da Ampeb 

o fiz com o intuito de servir diuturnamente a minha 

Instituição, e nada foi mais gratificante do que minha 

experiência como líder classista, já que construí 

amizades sólidas e trabalhei pelo engrandecimento e 

altivez do MP brasileiro. 

Destaco que durante o meu terceiro mandato 

defendi as prerrogativas e garantias do Parquet, 

cito a luta contra a PEC 37/11, pois, concomitante 

com a presidência da Ampeb, exerci interinamente 

a presidência da CONAMP e pude encabeçar 

o movimento em defesa da nossa Instituição. 

Cito também o meu empenho constante pela 

consolidação das garantias e prerrogativas entre 

ativos e inativos. 

Agradeço as três gestões que estive à frente da 

Norma Angélica Cavalcanti foi 

a primeira mulher a ser eleita 

presidente da Associação Na-

cional dos Membros do Ministério Públi-

co (Conamp). Já presidiu a Associação 

do Ministério Público do Estado da Bahia 

(Ampeb) por três mandatos 2005/2007, 

2007/2009 e 2011/2013, e já coordenou o 

Centro de Apoio das Promotorias Criminais 

da Bahia (CAOCRIM). Em entrevista conce-

dida à Ampeb, ela conta um pouco sobre 

as dificuldades encontradas na defesa do 

Ministério Público e membros, nacional-

mente, visibilidade da Instituição após oper-

ações de grande porte contra à corrupção e 

estratégias para fortalecimento da imagem 

do MP.

Ampeb
ENTREVISTA

          ... fiz com o intuito de 
servir diuturnamente a  
   minha Instituição, e nada 
     foi mais gratificante  
     do que minha experiência 
como líder classista ...
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Ampeb por estar exercendo a presidência da CONAMP, 

e tenho o desejo que sirva de exemplo e motivação para 

que outros colegas participem da luta associativa do 

Ministério Público. 

Que dificuldades a senhora tem enfrentado à frente da 

CONAMP?  

As dificuldades que enfrento diariamente são para manter 

prerrogativas e garantias dos membros do Ministério 

Público, pois constantemente surgem proposições 

legislativas que, travestidas 

de intenções republicanas, 

atacam diretamente a 

Instituição na tentativa de 

reduzir e minimizar o poder 

de atuação do Ministério 

Público em prol do Estado 

Democrático de Direito. 

Sabemos que colhemos 

mais acertos do que erros. Por esse motivo temos, a todo 

instante, de ficar alertas para as inúmeras tentativas de 

enfraquecer o Ministério Público, seja pela retirada de 

poderes ou pelo esfacelamento do seu regime jurídico.  

A CONAMP acompanha no Congresso Nacional mais 

de 2.500 proposições legislativas que afetam o MP e o 

sistema de Justiça. 

Neste cenário político atual, com tentativas externas de 

enfraquecer a atuação do Ministério Público, quais as 

estratégias para fortalecer a instituição?  

Reafirmo que a atuação do Ministério Público coleciona 

mais acertos do que erros, porém, tentam nos punir 

pelos nossos acertos. 

A principal estratégia é trabalhar cada dia mais em prol 

do povo brasileiro exercendo o papel constitucional de 

Instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e indivi-

duais indisponíveis. 

A CONAMP, por sua vez, 

diariamente, defende os 

princípios e garantias 

institucionais do Minis-

tério Público, sua inde-

pendência e autonomia 

funcional, administrativa, 

financeira e orçamentá-

ria, bem como as funções e os meios previstos para o 

seu exercício.  

A entidade nacional trabalha pela unidade institucional 

do MP brasileiro, congregando os seus membros e 

promovendo a cooperação e a solidariedade entre todos, 

de modo a estreitar e fortalecer a união da classe. Além 

disso, a CONAMP busca colaborar com os Poderes 

Públicos no desenvolvimento da Justiça, da segurança 

pública e da solidariedade social. 

Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti 
Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia

Fo
to

: D
iv

ul
ga
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o

A principal estratégia é 
trabalhar cada dia mais em prol do 
povo brasileiro exercendo o papel 

constitucional de Instituição 
permanente ...
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Ressalto nosso trabalho de acompanhamento do CNMP, 

defendendo o fortalecimento do Ministério Público bem 

como as prerrogativas de todos os membros do MP. 

Destaco, também, a luta associativa comungada com 

a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 

Público (FRENTAS). Todos lutando pelos interesses das 

classes e do sistema de Justiça como um todo. 

Como ação pontual da CONAMP, destaco a campanha 

#NãoPassarão. A iniciativa da CONAMP e afiliadas 

é pela valorização da atuação do Ministério Público. 

Concentrada nas redes sociais, o objetivo principal é 

destacar o papel da Instituição na defesa da cidadania, 

da igualdade e dos direitos humanos. O primeiro vídeo foi 

intitulado “CORRUPTOS #NãoPassarão”; o segundo foi: 

“Agressores..., sempre reafirmando a atuação ministerial. 

A partir do mote #NãoPassarão, a campanha pontua 

a relevância institucional do MP na manutenção dos 

princípios democráticos. 

Com a maior visibilidade das investigações realizadas por 

membros do MP, a exemplo da operação Lava-Jato, como 

vê a relação da instituição com a sociedade? Mudou alguma 

coisa?  

A sociedade sempre apoiou o Ministério Público. O 

exemplo mais marcante foram as manifestações da 

população nas ruas de todo o país em defesa do poder 

Ampeb Entrevista
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investigatório do Ministério Público que estava ameaçado 

pela PEC 37/11. 

Diariamente promotores e procuradores de Justiça tra-

balham combatendo a criminalidade em geral, destacan-

do-se as ações de combate à corrupção e à improbidade 

administrativa – sempre pela defesa dos interesses so-

ciais e individuais indisponíveis. Nós, membros do MP 

brasileiro, trabalhamos com transparência. Dados re-

centes sobre a atuação ministerial encontram-se dispo-

níveis na publicação do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP): “Ministério Público: Um Retrato 2016”, 

que nas palavras do presidente, Rodrigo Janot Monteiro 

de Barros: “esta publicação 

revela para a sociedade um 

Ministério Público absolu-

tamente dedicado a defen-

der a ordem democrática e 

seus valores”. 

Nós do MP sempre busca-

mos aproximação com os 

diversos setores da socie-

dade. Outrossim, reafirmo 

que a credibilidade no tra-

balho do Ministério Público 

deve ser considerada por 

todos seus representantes 

como patrimônio da nação. 

Como avalia a relação com a imprensa? 

Avalio a relação do MP com a imprensa, já que a relação 

dos membros do MP com a mídia é pautada na ética, 

na transparência e pelo direito do povo brasileiro a ser 

informado sobre a atuação ministerial que trabalha pelo 

fortalecimento do regime democrático. A imprensa livre 

é um dos pilares da democracia.  

Qual a posição da CONAMP quanto à PEC 42, que trata da 

eleição para PGR e PGJ? 

A defesa da eleição direta para a chefia institucional 

está consolidada na Resolução nº 01/2003 da CONAMP. 

No mês junho passado, o conselho deliberativo da 

CONAMP refirmou o posicionamento pela eleição direta 

com a nomeação do candidato mais votado, por voto 

uninominal.  

Na audiência pública no Senado Federal, no dia 30 de 

junho passado, perante os 

senadores, reafirmamos o 

posicionamento histórico 

da Associação Nacional 

dos Membros do Ministério 

Público (CONAMP) pela 

defesa da eleição direta 

do chefe institucional dos 

MP’s. 

Enquanto não alterado o 

atual sistema de investidura 

do procurador-geral 

de Justiça, a CONAMP 

recomenda aos associados, 

especialmente aos dirigentes das entidades afiliadas, 

que façam gestão junto ao chefe do poder Executivo da 

respectiva unidade federada, para que, diante da lista 

tríplice, escolha sempre o mais votado, em prestígio 

à democracia interna e em respeito à autonomia e 

independência da Instituição.          

Ampeb
ENTREVISTA

    Nós do MP sempre buscamos 
aproximação com os diversos 

setores da sociedade. Outrossim, 
reafirmo que a credibilidade 

no trabalho do Ministério 
Público deve ser considerada 
por todos seus representantes 

como patrimônio da nação.
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Nacional

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, no final de 
março deste ano, evento de entrega à sociedade civil 
das mais de duas milhões de assinaturas coletadas 

por cidadãos de todo o país em apoio à Campanha 10 
Medidas contra a Corrupção. A solenidade, aberta ao público, 
aconteceu em Brasília no Auditório Juscelino Kubitschek da 
Procuradoria-Geral da República.

A campanha contou com o apoio dos Ministérios Públicos 
Estaduais, incluindo a efetiva participação dos membros do 
MP baiano. A Associação do Ministério Público do Estado 
da Bahia (Ampeb) e membros do MP-BA fizeram a coleta de 
assinaturas no dia 04 de outubro de 2015, durante a corrida 
Farol a Farol, e deram apoio as ações do “Dia D” de coletas de 
assinaturas, realizado, em 09/12, na praça do Campo Grande, em 
comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Na 
Bahia, foram colhidas 46.094 assinaturas.

10 Medidas - Membros do MP-BA 
participam de ação Contra a Corrupção

Ampeb recolhe 
assinaturas em prol 

das 10 medidas 
Contra a Corrupção

Coleta de 
assinaturas Dia “D”

de coletas

A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia 
(Ampeb), em conjunto com o Ministério Público 
Federal na Bahia, fez uma ação no Farol da Barra, 

para coletar assinaturas de cidadãos que apoiaram as dez 
medidas para aprimorar a prevenção, o combate à corrupção 
e à impunidade. O ato aconteceu em paralelo à corrida Farol 
a Farol, no mês de outubro do ano passado. 

A Associação baiana colheu assinaturas também em 
dezembro, no dia Internacional de Combate à Corrupção 
(09/12). Membros do Ministério Público do Estado da Bahia 
estiveram na Praça do Campo Grande, em Salvador, para 
prestar serviços à comunidade e realizar o “Dia D” de coleta 
de assinaturas.

Nota
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CONAMP 
lança 

campanha 
contra a 

corrupção

No final de março deste ano, a Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Público 
(CONAMP) lançou uma campanha de valori-

zação da atuação do Ministério Público. Voltada para 
as redes sociais, a iniciativa tem o objetivo principal de 
repudiar atos que violem direitos fundamentais ou que 
tentem fragilizar o poder investigatório civil e criminal 
do Ministério Público.

O tema de largada da campanha foi a corrupção, 
com o mote “Corruptos#NãoPassarão”. “Ninguém 
é a favor da corrupção. O Brasil está mudando e o 
Ministério Público está fazendo o papel dele, de 

maneira transparente e imparcial, resguardando as 
leis e exigindo de todos o cumprimento da legislação 
brasileira, independentemente de cargo ou partido” diz 
um dos trechos do vídeo de abertura da campanha.

Outro vídeo foi divulgado no início de maio. Desta 
vez, contra racistas, homofóbicos, agressores. Além 
de fiscalizar e garantir o cumprimento das leis, o MP 
também luta para consolidar a cidadania, igualdade e 
os direitos humanos. 

Os vídeos e todo o material da campanha podem ser 
vistos no site www.naopassarao.com . 
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Nacional

No final do mês de março deste ano, a presidente da Ampeb, a promotora 
de Justiça, Janina Schuenck, participou, no Ministério Público Militar, em 
Brasília, da primeira reunião com representantes dos aposentados dos 

Ministérios Públicos de todos os estados. A associada baiana Dulce Calmon esteve 
na reunião representando os aposentados.

O encontro, de iniciativa da CONAMP, presidido por sua presidente, Norma 
Cavalcanti, teve como objetivo compartilhar os pleitos dos aposentados e as 
atividades que vem sendo desenvolvidas na defesa de seus direitos. A comissão 
temática é composta por representantes indicados pelos presidentes das afiliadas.

Além da troca de informações sobre os desafios em cada Estado, foram discutidas 
questões relevantes sobre a diferença de remuneração entre membros ativos e 
aposentados e pensionistas. Também foram pauta temas como o pagamento da 
Parcela Autônoma de Equivalência, ainda não paga pelo MP-BA, e a extensão dos 
auxílios saúde, alimentação e moradia para aposentados e pensionistas.

Os participantes manifestaram ainda preocupação com a possibilidade da retirada 

Ampeb participa de reunião 
nacional com representantes do 
MP aposentados
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aposentados e pensionistas da folha de 
pagamento do MP para o fundo previdenciário.

Foi aprovado o encaminhamento de moção 
à Procuradoria-Geral do Ministério Público 
do Estado da Bahia com nota de apoio à 
Associação do Ministério Público do Estado da 
Bahia (Ampeb) para que sejam realizados os 
pagamentos das verbas devidas aos membros 
aposentados do MPBA. 

Durante a reunião foram debatidas 
estratégias de atuação sobre 
as Propostas de Emenda à 

Constituição 555/2006; 26/2011 e 
63/2013.

A PEC 555/06 visa extinguir a cobrança 
da contribuição sobre os proventos de 
aposentados e pensionistas. A CONAMP 
é favorável à medida e busca a aprovação 
da matéria em parceria com a Associação 
Nacional dos Magistrados do Trabalho 
(Anamatra), Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), Associação dos 
Magistrados do Brasil (AMB), Associação 
dos Juízes do Brasil (Ajufe), Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Anfip), Instituto 
Mosap, Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate).

Já a PEC 26/11 pretende alterar o 
regramento da aposentadoria dos 
membros do Poder Judiciário. A 
CONAMP criou uma comissão temática 
para analisar o tema. O presidente da 
Associação Sergipana do Ministério 
Público (ASMP), Nilzir Soares, é o relator 
da matéria.

Quanto à PEC 63/13, que institui a parcela 
de valorização por tempo na Magistratura 
e Ministério Público, a CONAMP e demais 
entidades representativas do MP defendem 
que o subsídio é a retribuição financeira pelo 
desempenho das atribuições ordinárias 
de um cargo ou função pública. Além de 
Nota Técnica sobre o tema, as associações 
acompanham o trâmite da proposição. A 
inclusão dos membros aposentados no 
texto da proposta foi inclusive resultado 
da atuação da CONAMP no Congresso 
Nacional.

Atuação no parlamento

Com informações da CONAMP
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Nacional

Articulação nacional consegue 
adiar votação do PL 3123

Projeto de Lei disciplina aplicação do limite máximo remuneratório mensal de 
agentes políticos

Entidades representativas dos membros do Ministério Público e a CONAMP reuniram-
se diversas vezes, em Brasília, para tentar adiar a votação do Projeto de Lei 3123 que 
disciplina, em âmbito nacional, a aplicação do limite máximo remuneratório mensal de 
agentes políticos. O projeto foi retirado do regime de urgência para que haja discussão 
mais aprofundada e passe pelas comissões, com trâmite normal. 

Além de reuniões com o ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado 
Eduardo Cunha (PMDB/RJ), e com o então relator do projeto, o deputado Ricardo 
Barros (PP/PR), diversos parlamentares receberam as entidades de classe para 
discutir a proposição a fim de que sejam resguardados os direitos e prerrogativas dos 
membros das carreiras.

A presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), Janina Schuenck, 
afirma que as associações apoiam e defendem o teto remuneratório, aplicado 
corretamente. O vice-presidente da Ampeb, Millen Castro, também acompanhou 
algumas reuniões com os deputados.
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A comitiva, que tinha como objetivo 
aprofundar as discussões sobre o 
tema para tentar retirar do Projeto 
incongruências constitucionais, foi 
recebida ainda pelo senador Otto 
Alencar, pelo deputado Alesandro 
Mollon, Rede-RJ, Daniel Almeida, 
líder do PCdoB na Câmara, João 
Gualberto, PSDB-BA, Cláudio Ca-
jado, DEM-BA e deputado Antônio 
Imbassay, líder do PSDB na Câmara. 
Além do deputado José Guimarães 
(PT/CE), líder do PMDB, deputado 
Leonardo Picciani (PDMB/RJ), o lí-
der do PPS, deputado Rubens Bueno 
(PPS/PR), o líder do DEM, deputado 
Pauderney Avelino (DEM/AM), o lí-
der da minoria na Câmara, deputado 
Miguel Haddad (PSDB/SP). As enti-
dades do MP e Magistratura partici-
param ainda de reuniões de banca-
das, como a reunião da bancada do 
Estado do Paraná.

Remuneração X Indenização
A promotora Janina Schuenck ressaltou ainda 
que é necessário diferenciar o que é remuneração 
e o que é indenização e conferir o tratamento 
constitucional adequado. De acordo com ela, as 
parcelas notadamente indenizatórias devem ser 
tratadas como o que são, a exemplo da venda de 
férias e das diárias para deslocamento quando 
o agente público precisa trabalhar em município 
diverso de sua lotação ou ainda substituição. “Há 
uma generalização indevida, uma argumentação 
extremada, sem exame aprofundado do projeto, 
que está eivado de distorções e inconstitucio-
nalidades”, declarou a presidente baiana.

O líder do governo José Guimarães (PT-CE) 
recebeu a presidente da CONAMP, Norma 
Cavalcanti, e presidentes de associações afiliadas 
que encaminharam resumo das principais in-
congruências e inconstitucionalidades existentes 
no Projeto.
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Nacional

Articulações do MP conseguem 
alterar texto do PLP 257/16

O Projeto de Lei e Outras Proposições 
(PLP) 257/16, do Governo Federal, 
foi motivo de grande preocupação 

para as instituições públicas e para a 
sociedade. Caso fosse aprovado com 
o texto inicialmente apresentado, ia 
comprometer a autonomia de instituições 
que defendem os brasileiros, impactando 
diretamente na prestação dos serviços à 
população.

Sob pretexto de “refinanciar as dívidas 
dos Estados”, o projeto alterava a Lei de 
Responsabilidade Fiscal de modo que, 
sem qualquer acréscimo de despesa, 
os seus limites seriam ultrapassados. A 
Procuradoria-Geral do Estado divulgou os 
dados do impacto desastroso do projeto 
para o MP baiano. Para obedecer à nova 
LRF, o MP-BA, que vem respeitando a 
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lei atual, teria que demitir mais de 1.000 pessoas, somando 
servidores, promotores substitutos e cargos em comissão. 
Além disso, o PLP 257/2016 imputava graves restrições às 
instituições públicas.
     
As articulações nacionais e locais contra o projeto obtiveram 
êxito e conseguiram alterar a redação proposta inicialmente e, 
assim, manter a autonomia das instituições públicas. Aprovado 
na madrugada de 10/08, na Câmara dos Deputados, as 
alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal que asfixiavam 
as instituições foram retiradas do projeto aprovado. Também 
não houve alteração na contribuição previdenciária dos 
aposentados para 14%, prevista anteriormente.

Representantes de associações do Ministério Público e a 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(CONAMP) acompanharam, na Câmara dos Deputados, 
a votação do Projeto. A presidente da CONAMP, Norma 
Cavalcanti, ficou até o fim da votação do plenário da Câmara 

dos Deputados. A entidade foi a primeira a publicar um 
estudo técnico destacando os perigos do texto inicial do PLP 
257/2016.

Ainda há outros projetos, em tramitação, que ferem 
a autonomia das instituições públicas. A Associação 
do Ministério Público do Es-tado da Bahia (Ampeb), 
CONAMP e demais Associações do MP permanecem 
atentas ao PLS 280/16, que pretende reclassificar os 
crimes de abuso de autoridade, e à PEC 241/16, que quer 
congelar os gastos públicos por 20 anos. Esta última 
foi aprovada dia 09/08, em primeiro turno, na CCJ 
da Câmara e terá comissão especial para estudo de 
mérito. “Ficaremos atentos a todos os demais projetos que 
direta ou indiretamente afetem a atuação do Ministério Público 
e tragam prejuízos à sociedade”, declarou Janina Schuenck, 
presidente da Associação do MP-BA, que também esteve em 
Brasília acompanhando as mobilizações.

Ano XIX - Nº 66 - Outubro de 2016 - www. ampeb.org.br 17



Nacional

A CONAMP acompanhou o PLP 257/16 
desde o início. Uma Nota Técnica 
afirmando sua inconstitucionalidade 
foi divulgada pela Associação Nacional 
que ainda defendeu a não aprovação 
do regime de urgência proposto pelo 
Governo. Muitas reuniões com os 
parlamentares foram realizadas para 
demonstrar o impacto negativo do texto 
defendido inicialmente.

ARTICULAÇÕES 
LOCAIS E 
NACIONAIS 
EVITAM 
APROVAÇÃO DO 
TEXTO ORIGINAL
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MANIFESTAÇÕES

Manifestações contra o projeto foram realizadas pelo país. 
Após articulação e convocação da Ampeb, promotores e 
procuradores de Justiça e servidores do MP-BA realizaram 
no dia 01º/08, em Salvador, uma manifestação contra o PLP 
257/2016, em frente à sede do MP, no Centro Administrativo da 
Bahia (CAB). A Defensoria Pública, juízes e desembargadores 
do Tribunal de Justiça também aderiram à movimentação que 
teve como objetivo intensificar os esforços para que o projeto, 
como estava redigido, não fosse aprovado. “O MP não pode 
ser asfixiado. A sociedade precisa de um Ministério Público 
forte, de uma Defensoria forte, de um Judiciário forte. Já 
temos mais de 180 promotorias de Justiça vagas no interior. 
É uma retaliação às instituições que combatem a corrupção”, 
afirmou a presidente da Ampeb, a frente da manifestação dos 
membros do MP baiano.

Também no interior da Bahia, promotores de Justiça e 
servidores do MP-BA se mobilizaram contra o Projeto. As 
promotorias de Justiça de Capim Grosso, Feira de Santana, 
Porto Seguro, Ruy Barbosa, a regional de Paulo Afonso, Cruz 
das Almas, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Euclides da 
Cunha, regional de Jacobina, Bom Jesus, Brumado, Riachão, 
Camaçari, Cícero Dantas, Itaberaba, Juazeiro, Itabuna 
interromperam seu funcionamento em protesto contra o PLP. 
Muitos veículos da imprensa baiana apoiaram a luta em razão 
do efeito catastrófico para o sistema de Justiça e a prestação 
de serviço à população.

No mesmo dia, membros e servidores dos Ministérios Públicos 
de diversos estados brasileiros se manifestaram contra o 
PLP 257/2016. A articulação, que alertou parlamentares 
e sociedade sobre a grave ameaça à autonomia, ao 
funcionamento e eficácia dos Poderes e Instituições, ocorreu 
também no Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Sergipe 
e Mato Grosso do Sul.

ATO PÚBLICO

Foi realizado, em 05/08 deste ano, no auditório Nereu 
Ramos, da Câmara dos Deputados, em Brasília, ato público 
em defesa da independência e valorização do Ministério 
Público e Magistratura. Mais de 400 pessoas participaram do 
ato. Membros do MP de todo o país marcaram presença para 
lutar contra a tentativa de enfraquecimento das instituições 
públicas que defendem a sociedade. Os projetos combatidos 
no ato foram o PLP 257/16 e o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
280/2016 que quer alterar os crimes de abuso de autoridade.

Após realização do ato público, os participantes seguiram para o 
STF, onde entregaram ao presidente da casa, o ministro Enrique 
Ricardo Lewandowski, documentos contrários ao PLP 257/16 e ao 
PLS 280/16, encerrando o ato.
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Nacional

Página 1

Nota Técnica 
da CONAMP

Página 2

... pelo PLP, os recursos 
despendidos com 

serviços terceirizados 
passam a ser 

considerados como 
gastos com pessoal, o 
que, de fato, não são. 
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Página 3

Página 4

Ao vedar a produção de 
quaisquer impactos 

remuneratórios positivos, o PLP 
causa estagnação das 

carreiras públicas, a par do 
“engessamento” da própria 

atividade gerencial da 
administração pública local.

Sinteticamente, o PLP 
nº 257/16 em nada 
fortalece o princípio 

federativo, ao contrário, 
o enfraquece, além 
de ultrapassar os 

limites estabelecidos 
pela Constituição.
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Capa

No final de março deste ano, a As-
sociação do Ministério Público do 
Estado da Bahia (Ampeb) fez a 

implantação de seu novo portal com no-
vas funcionalidades, nova cara e com 
navegação mais fácil para o usuário. O 
portal foi apresentado, oficialmente, aos 
associados, durante o XIII Congresso do 
MP, realizado em maio deste ano.

Com o mesmo endereço do site anterior 
– www.ampeb.org.br – o novo portal tem 
uma área externa (pública) a qual pode ser 
visualizada por todos e outra específica 
(restrita) para os associados, onde cons-
tarão assuntos de interesse exclusivo do 
público interno.

O portal da Ampeb foi desenvolvido entre 
2015 e 2016 de forma a ser acessível via 
smartphones e tablets, com layout adaptá-
vel. Além disso, há integração com o sis-
tema de cadastro de associados e permite 
que o mesmo atualize seus dados.

Ampeb lança novo portal para 
ampliar comunicação com associado
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Área de Convênios
Agora está mais fácil visualizar quais são os parceiros da 
Ampeb. Os convênios foram divididos em categorias para 
agilizar a procura. No acesso restrito, o associado pode 
visualizar link para os convênios da CONAMP.

Site Público da Ampeb

Publicações
Nesta área, são disponibilizadas as revistas e jornais da 
Ampeb para que, além do material físico, todos tenham 
acesso mais facilmente às publicações produzidas pela 
Associação.

Galerias
Uma nova galeria está disponível para os visitantes e as-
sociados, com galerias de acesso público e de acesso 
restrito. Um novo formato, com melhor visualização e 
fácil acesso.

Vídeos
A página disponibiliza vídeos locais e nacionais de inte-
resse do Ministério Público do Estado da Bahia. Os vídeos 
podem ser de acesso público e restrito.
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Capa

Galeria de ex-presidentes da AMPEB
No novo portal há uma página exclusiva com a lista dos 
ex-presidentes da Ampeb, com período de gestão de 
cada um deles.

Site do Associado com serviços – Neste local de aces-
so restrito o associado pode atualizar seu próprio cadas-
tro, solicitar marcação de dentista, fisioterapia e psicolo-
gia, além de solicitação de reserva.

Para acessar os conteúdos privados, o associado deve entrar na área restrita, localizada no topo da página, à 
direita, com seu CPF e senha. Caso tenha esquecido a senha, o usuário deve clicar na opção “ESQUECI MINHA 
SENHA” para redefinir sua chave de segurança.

Caso não consiga fazer o login, pode entrar em contato com o consultor de tecnologia da Ampeb, Roberto Rander, 
pelo e-mail rander@randernet.com.br.

Área Administrativa – Neste local, os funcionários po-
dem atualizar o portal, adicionar novos convênios, incluir 
ou alterar dados, colocar imagens, entre outras ações. É 
considerada a área de bastidores do site da Ampeb.

Meu Mural
Nesta área vão constar informações individuais dos asso-
ciados como as relacionadas a plano de saúde, informes 
de rendimento, entre outras. Os demais usuários não te-
rão acesso as informações dos outros associados.

Área restrita do site
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Atualizar cadastro
O próprio associado poderá atualizar seu cadastro na 
Ampeb, colocando novo endereço, mudança de número 
de telefone, e-mail, realizar cadastro de dependentes e 
outros.

Solicitação de agendamento de reserva e marcação
Área de acesso restrito para os associados que podem 
fazer a solicitação de agendamento de reserva de espa-
ços (Sítio São Paulo, auditório da sede) e solicitação de 
marcações de serviços: odontologia, fisioterapia, psicolo-
gia, dentre outros. Permite a consulta de disponibilidade 
dos serviços e reservas para determinadas datas e horá-
rios. Com o preenchimento, a Ampeb e o associado irão 
receber e-mail da solicitação. O funcionário da Associa-
ção irá verificar a disponibilidade e vai dar uma resposta 
ao associado a respeito da reserva / marcação solicitada.

Notícias
As notícias de interesse dos associados estão divididas 
em duas categorias: Últimas e Outras Notícias. A depen-
der do enfoque da matéria, ela pode estar visível para 
todos os públicos ou na área restrita do site, quando o 
assunto é de interesse apenas da classe. As Últimas são 
as realizações da Ampeb, sua atuação, avisos importan-
tes, atividades esportivas oferecidas, cursos, eventos. Em 
Outras Notícias, o associado pode ficar por dentro dos 
assuntos nacionais referentes aos Ministérios Públicos 
do país.   

Balancetes e relatórios financeiros
Nesta área serão disponibilizados os balancetes e relató-
rios financeiros da Ampeb desde o exercício de 2004. Os 
documentos ficarão disponíveis no acesso restrito para 
os associados.
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Atuação

Na luta pelos diretos da classe, a Associação do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb) 
esteve à frente de várias ações de mobilização 

que visavam questionar a constitucionalidade do Artigo 
1º existente na primeira redação da Proposta Estadual de 
Emenda Constitucional – PEC 148/2015.

O referido artigo da PEC restringia, em âmbito estadual, 
o direito social ao adicional de férias de pelo menos 
um terço do salário normal. A presidente da Ampeb, 
Janina Schuenck, entregou aos deputados nota técnica 
que informava que a Constituição do Estado da Bahia 
prevê, para os servidores estaduais, os mesmos direitos 
sociais trazidos na Constituição Federal de 1988.

Muitas visitas a deputados foram feitas ao longo do 
mês de dezembro com o intuito de entregar a nota 
técnica feita pela Ampeb a respeito das incongruências 
inconstitucionais existentes na Proposta.

PEC 148 – Mobilização da Ampeb 
contra proposta estadual garante direito 
dos membros do MP-BA
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A PEC aprovada inclui emenda 
que mantém texto trazido pela 
Constituição Federal de 1988, 
reproduzido no inciso VIII do 
art. 41 da Constituição Estadual, 
e direciona a regulamentação 
do dispositivo à lei específica. 
Deste modo, assegura aos 
servidores estaduais o direito 
a férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal.

Proposta de critérios de merecimento 
para fins de promoção e remoção da Ampeb 
é discutida em Audiência Pública

Dando início às discussões sobre a proposta de resolução 
da Ampeb que disciplina a objetivação dos critérios 
de merecimento para fins de promoção e remoção 

no Ministério Público da Bahia, foi realizada em dezembro do 
ano passado no auditório do MP, no CAB, Audiência Pública 
convocada pelo Conselho Superior do Ministério Público da 
Bahia (CSMP).

O vice-presidente da Ampeb, o promotor Millen Castro, 
participou da audiência e debateu com os membros presentes 
sobre o conteúdo da minuta elaborada por uma comissão de 

promotores em 2013 e apresentada ao então  procurador-
geral do Estado, Márcio Fahel, pela Associação no dia 03 de 
dezembro passado.

Os promotores deram sugestões e afirmaram que é o primeiro 
passo para definir os critérios, parabenizando a Associação 
pela iniciativa.  Muitas sugestões foram encaminhadas por 
e-mail ao Conselho que se colocou à disposição para receber 
novas considerações que objetivem aperfeiçoar a proposta. 
A Ampeb espera que a composição atual do CSMP delibere 
sobre a matéria. 
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Atuação

Cumprindo seu papel de prestar apoio aos membros do 
Ministério Público da Bahia, sempre que forem desres-
peitados, a Associação do Ministério Público do Estado da 

Bahia (Ampeb) emitiu nota de esclarecimento ao Bahia Notícias, 

Caculé Online e Voz da Bahia que publicaram informações distor-
cidas a respeito da remuneração dos promotores e procuradores 
de Justiça do Ministério Público da Bahia. 

Ampeb emite nota a veículos 
de comunicação em defesa de 
seus associados
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                 Associação do Ministério Público do Estado da Bahia 

 
 

Boulevard América, 59, Jardim Baiano - Tel/Fax: (071) 3320-2300 

CEP 40050-320 - Salvador - Bahia 

Home Page: http://www.ampeb.org.br 
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NOTA DE ESCLARECIMENTO E APOIO 

 
A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB), entidade privada 

que congrega e legitimamente representa Promotores e Procuradores de Justiça da Bahia, ativos e 

aposentados, vem a público, a propósito de recentes notícias veiculadas pela imprensa, externar 

seu irrestrito apoio aos Promotores de Justiça Julimar Barreto Ferreira e João Manoel 

Santana Rodrigues, ao tempo em que esclarece o seguinte: 

O Ministério Público defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 

coletivos, entre os quais a ordem urbanística e a probidade administrativa, podendo, para tanto, 

ingressar com ação civil pública e adotar medidas preventivas, como a expedição de recomendação; 

A Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, recentemente, aprovou o Projeto de 

Lei Complementar n° 01/2016, que, em síntese, concederia direito real de uso de áreas de domínio 

público (quiosques instalados nas Praças Padre Mateus e São Benedito) a alguns particulares 

(barraqueiros), sem a prévia realização de licitação; 

Para proteger os interesses coletivos à ordem urbanística e à probidade administrativa em 

Santo Antônio de Jesus, os Promotores de Justiça acima nominados recomendaram ao Prefeito 

daquele Município que vetasse o projeto normativo acima referido porque “a concessão pretendida 

beneficia apenas determinadas pessoas que já usufruíram do espaço coletivo por anos, sem vencer 

qualquer concorrência pública” e “estabelece precedente perigoso e inconstitucional, criando a 

possibilidade de que outros munícipes também se sintam no direito de usufruir e lotear áreas 

públicas, em detrimento dos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade”. Para tanto, 

fundamentaram-se na Lei Federal n° 8.666, que, no art. 17, estabelece a obrigatoriedade de 

procedimento licitatório para concessão de direito real de uso e fixa as hipóteses em que este 

poderá ser dispensado, entre as quais não inclui a hipótese do Projeto de Lei Municipal supracitado. 

Por conta do restrito exercício de sua função, um dos Promotores de Justiça subscritores da 

recomendação de veto ao Prefeito sofreu injustos e desarrazoados ataques pessoais pelo autor do 

projeto de lei multicitado, divulgados por meio da imprensa. 

A AMPEB reafirma seu apoio aos Promotores de Justiça de Santo Antônio de Jesus 

empenhados em cumprir seu dever constitucional de zelar pelos direitos coletivos, repudiando 

ataques pessoais a qualquer Membro Ministerial, e credita confiança no uso dos meios legais em 

caso de eventuais discordâncias sobre entendimento esposado pelos Promotores e Procuradores de 

Justiça no exercício legítimo de sua independência funcional, repudiando posturas desprovidas de 

urbanidade e respeito a qualquer integrante desta instituição. 
Salvador, 20 de abril de 2016. 

 

MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA  

Presidente da AMPEB em exercício 

 

 

NOTA DE APOIO 

 

 

A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia  (AMPEB), entidade 

privada  que congrega e legitimamente representa Promotores e Procuradores de Justiça 

da Bahia, ativos e aposentados,  vem a público, a propósito da recente declaração do 

Prefeito de Formosa do Rio Preto, veiculada pela imprensa, externar seu irrestrito 

apoio aos Promotores de Justiça André Luís  Fetal e André Garcia de Jesus, e 

esclarecer que: 
 

É vocação Constitucional do Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses coletivos, sendo uma de suas missões institucionais 

promover a ação civil pública para a defesa do patrimônio público, nos termos dos arts. 

127 e 129 da Carta Magna; 
 

A ação civil pública ajuizada foi fruto de legítima investigação conjunta, com 

designação publicada na imprensa oficial, e se embasou na proteção do erário, do 

interesse público e da legalidade; 

 

A AMPEB reafirma seu apoio aos Promotores de Justiça André Luís Fetal e André 

Garcia de Jesus na defesa incansável do patrimônio público, repudiando ataques 

pessoais a qualquer Membro desta Instituição, e afirmações inverídicas  e tendenciosas, 

que tentam atingir a independência funcional e macular o excelente trabalho 

desempenhado pelos Promotores indicados, grandes profissionais que sempre honraram 

o Ministério Público na proteção da moralidade administrativa e do patrimônio público. 

Em virtude de fatos noticiados pela 
imprensa relacionados a promotores 
de Justiça do Ministério Público da 

Bahia, a Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb) emitiu notas de 
esclarecimento e apoio aos membros cita-
dos em notícias veiculadas. Uma das notas 
foi de apoio a promotora de Justiça Hortên-
sia Gomes Pinho e outra apoiando Catharine 
Rodrigues de Oliveira Cunha. O outro docu-
mento emitido foi em defesa dos promotores 
de Justiça André Luís Fetal e André Garcia 
de Jesus, a propósito de uma declaração do 
Prefeito de Formosa do Rio Preto a respeito 
do trabalho desenvolvido pelos referidos 
membros.

A Ampeb emitiu também nota de apoio 
aos promotores de Justiça Julimar Bar-
reto Ferreira e João Manoel Santana Ro-
drigues, que atuam em Santo Antônio de 
Jesus (SAJ), a propósito de notícias vei-
culadas pela imprensa local.

Ampeb emite
notas de apoio 
a promotores
de Justiça
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Lançado em fevereiro do ano passado, pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em parceria 
com o Ministério da Justiça e o TJSP, 

o projeto Audiência de Custódia visa garantir 
a rápida apresentação do preso a um juiz em 
casos de prisões em flagrante, no prazo de 24 
horas. O intuito é apresentar o acusado ao juiz 
para ser entrevistado em uma audiência com a 
presença do Ministério Público, da Defensoria 
Pública ou do advogado do preso. As audiências 
são regulamentadas pela Resolução 213/2015, do 
CNJ, aprovada em dezembro de 2015.

A previsão de implementação gradual das 
audiências foi suplantada pela edição da referida 
resolução, que determina a realização de 
audiência de custódia também nas Comarcas 
do interior do Estado. O assunto tem afligido os 
promotores de Justiça da Bahia, em razão da 

Audiência de Custódia
Ampeb discute dificuldades de implementação do projeto no âmbito do MP-BA

Atuação
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insuficiência do número de membros 
nas cidades interioranas, onde há mais 
de 180 promotorias vagas, e ausência 
de estrutura adequada para executar 
as audiências como prevê a resolução.

A Associação Nacional dos Membros 
do MP (CONAMP) já protocolou pedido 
de providências no CNJ, onde pontuou 
a necessidade de diálogo interinstitu-
cional e adequação do prazo para im-
plementação da audiência de custódia 
em todo o país, além de destacar a in-
viabilidade do prazo de 24 horas para 
apresentação de presos. O documento 
encaminhado diz que o ato normativo 
do CNJ “merece reflexões e pondera-
ção por parte de todos os atores en-
volvidos, uma vez que impõe obriga-
ções ao Poder Judiciário, extensivas 
ao Ministério Público, à Defensoria 
Pública e ao Poder Executivo”.

Alertas referentes aos efeitos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal também 
foram feitos no documento da CONAMP. 
Para efetivar a realização de audiên-
cias no interior como prevê a Reso-
lução 213/2015, seria necessária a 
nomeação e posse de muitos promo-
tores, através de concurso público, o 
que inviabiliza que seja feito de ime-
diato por causa do impacto orçamen-
tário que causaria e diante da crise 
existente no país.

A Associação do MP-BA (Ampeb) não 
questiona a importância das audiên-
cias, mas ressalta que “se preocupa 
com a determinação de realização da 
Audiência de Custódia, onde não tem 
pessoal para fazê-lo, para que ela, que 
é um instrumento, não seja a razão da 
soltura indevida de presos. O que pode 
afrontar o interesse público e colocar 
em risco a sociedade”. Os pontos de 
preocupação dos promotores passam 
ainda pela imagem da instituição dian-
te dos obstáculos existentes, no âmbi-
to do Ministério Público, para executar 
o que propõe a Resolução.

Outro ponto crucial de preocupação da 
Ampeb é a imposição de novas atri-
buições sem a estrutura necessária 
para o promotor de Justiça, e sem que 
haja promotores titulares em todas as 
Comarcas.

A Ampeb realizou, dia 08 de junho, 
reunião com a Procuradoria Geral 
de Justiça sobre as dificuldades de 
implementação do projeto, quando 
solicitou que o MP baiano se posicione 
oficialmente, expondo onde é possível 
cumprir a resolução do CNJ no 
Estado e onde a implementação deve 
ser gradual, até que a instituição se 
aparelhe adequadamente. Assim, seria 
possível resguardar os seus membros. 
“Diversas regionais já encaminharam 
as dificuldades que vêm enfrentando. 
A Ampeb se dispõe a ajudar e espera 
que a Procuradoria colete esses 
dados com os promotores e informe 
ao TJ onde o MP-BA tem condição de 
executar as audiências no interior”, 
declarou Janina Schuenck.

Durante a reunião, também foram ex-
postas as deliberações da plenária do 
XIII Congresso estadual, realizado pela 
Ampeb, em maio. Dentre elas, há a 
sugestão de que as audiências sejam 
implementadas imediatamente apenas 
onde há núcleo de prisão em flagrante. 
Além disso, diante da implementação, 
foi sugerido que sejam revistas as ma-
térias do plantão institucional fora do 
expediente regular. A Associação já 
havia encaminhado ofícios à Procu-
radoria Geral de Justiça sobre as difi-
culdades relacionadas à Resolução do 
CNJ, em março deste ano.

A procuradora-geral de Justiça se 
comprometeu a marcar reunião com 
desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça e agentes do Governo da Bahia, 
com a presença da Ampeb, para tentar 
encontrar soluções para as questões 
apresentadas.
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Foi publicado, no Diário da Justiça da Bahia de 17 de maio deste ano, a alteração 
dos Atos Normativos 20/2014 e 24/2015 da Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado da Bahia (PGJ) que versam, dentre outros temas, sobre a lotação de 

servidores nas promotorias de Justiça desprovidas de membro titular.

A mudança na redação do texto dos atos é fruto do Procedimento de Controle 
Administrativo (PCA) N. 1.000336/2015-57 de autoria da Ampeb junto ao 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de outubro de 2015.

A partir da mudança, a presença de servidor em todas as promotorias será 
a regra, inclusive as que contam com promotor em substituição, buscando 
estrutura adequada de trabalho aos membros do MP-BA. O promotor substituto 
ou designado deverá ser ouvido quando aplicadas as exceções, o que não estava 
previsto na redação anterior dos atos.

PCA da Ampeb consegue 
alterar atos normativos 20/14 
e 24/15 da PGJ

Direto do
CNMP
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Com relação à publicação das escalas em caso de 
necessidade de deslocamento dos servidores para 
acompanhar a substituição, cada coordenação 
regional deliberará se o fará diretamente ou através 
da Superintendência da Instituição.

A audiência de conciliação entre a Associação e 
a procuradora-geral de Justiça da Bahia, Ediene 
Lousado, que resultou na alteração dos atos foi 
realizada no dia 27/04, em Brasília. Uma nova 
reunião foi realizada no começo de maio, em 
Salvador, com o objetivo de apreciar a minuta 
elaborada pela Procuradoria Geral de Justiça que 
alterava a redação dos referidos atos.

Ano XIX - Nº 66 - Outubro de 2016 - www. ampeb.org.br 33



Atuação

XIII Congresso do MP-BA 
é realizado pela Ampeb

Durante os dias 11, 12 e 13 de maio deste 
ano, a Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb) promoveu 

o XIII Congresso do Ministério Público do Estado 
da Bahia com o tema: O MP e os Novos Pan-
oramas. Foram três dias de discussões intensas 
sobre assuntos relevantes para os membros dos 
Ministérios Públicos de todo o país. 

A Ampeb trouxe palestrantes e debatedores 
ilustres que contribuíram muito para o enri-
quecimento dos debates. Entre eles, presi-
dentes de associações, membros do Conselho 
Deliberativo da CONAMP, jornalistas, profes-
sores, conselheiros do CNMP, promotores de 
Justiça, procuradores da República e o depu-
tado federal Alessandro Molon (Rede/RJ). 
Todas as atividades do congresso, promovido 
pela Associação bianualmente, aconteceram 
no Gran Hotel Stella Maris Convention, em 
Salvador. 
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A cerimônia de abertura do evento, realizada na noite do dia 
11/05, foi marcada por discursos de união e fortalecimento 
institucional, homenagem e palestra sobre “O Ministério Pú-

blico Diante da Notícia”.

O vice-presidente da Ampeb, o promotor de Justiça Millen Cas-
tro, apresentou a programação aos presentes e falou um pouco 
da escolha do tema do XIII Congresso do MP-BA. “Pensamos 
em um congresso que nos fizesse olhar para dentro da nossa 
instituição. Pensar em qual Ministério Público nós queremos. 
Pensar no que já temos e aonde queremos chegar”, disse o 
promotor.

A procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, frisou a im-
portância de debates internos para o fortalecimento do Ministé-
rio Público e afirmou que os temas propostos são “atuais, insti-
gantes, intrinsecamente adequados para a atuação do promotor 
e do procurador de justiça”.

A presidente da CONAMP, Norma Cavalcanti, também falou do 
fortalecimento institucional e afirmou ser o congresso um mo-
mento importante e único para reflexão. Ela também declarou 
que o Ministério Público trabalha por um Brasil livre de corrup-

ção e aproveitou o momento para divulgar a campanha da CO-
NAMP, #NãoPassarão.  

A presidente da Associação baiana, Janina Scheuenck, desta-
cou a necessidade de encontros presenciais, em contraponto 
à tendência de convivência virtual. “Vamos colher o melhor da 
tecnologia a nosso favor. Em nossas reuniões durante o con-
gresso, olhando além do visor das telas, olho a olho, teremos a 
oportunidade de nos concentrar no próximo, nos argumentos 
levantados, contrapor o que pensamos e, assim, refletir nossa 
atuação diante dos panoramas que o país apresenta”. Janina 
também afirmou ser um momento de afirmação da democracia, 
de combate à criminalidade e à corrupção.

Também na noite de abertura, foi realizada a palestra “O Minis-
tério Público Diante da Notícia”. Para falar da relação da institui-
ção com a imprensa, a Ampeb convidou o jornalista Aldo Soares 
e o professor e membro da Academia de Letras da Bahia, Edi-
valdo Boaventura.  

Abertura do XIII Congresso
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Estiveram presentes na abertura do XIII Congresso 
do MP-BA o conselheiro Marcelo Ferra, do CNMP; o 
corregedor-geral do MP-BA, Marco Antônio Chaves; 
o procurador-geral do Ministério Público de Contas 
da Bahia, Danilo Andrade; a vice-procuradora chefe 
do Ministério Público do Trabalho, Adriana Holanda 
Campelo; o sub-procurador geral do Ministério Pú-
blico Militar, Giovanni Rattacaso; a procuradora-geral 
adjunta do Estado da Bahia, Luciane Croda, represen-
tando o Governo do Estado da Bahia e o sub-defen-
sor público geral, Rafson Ximenes.

Outras autoridades estiveram presentes para presti-
giar o evento entre elas, o presidente da Força Invic-
ta, Edmilson Tavares; o vice-presidente da CONAMP, 
Victor Hugo Azevedo; além dos presidentes das 
Associações dos Ministérios Públicos dos estados de 
São Paulo, Felipe Locke; do Rio Grande do Sul, Sérgio 
Harris; do Rio Grande do Norte, Eudo Rodigues Leite; 
do Ceará, Lucas Azevedo de Brito; de Pernambuco, Sa-
lomão Azis Ismail Filho; da Paraíba, Francisco Bergson; 
de Minas Gerais, Eneas Xavier; do Espírito Santo, Adel-
cion Caliman. Também se fez presente a vice-presidente 
do MP de Alagoas, Adilza Inácio de Freitas, o assessor 
internacional do Conselho Nacional dos Procuradores-
-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União 
(CNPG), Manuel Pinheiro Freitas.

Primeiro dia do XIII Congresso do MP-BA 
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Ampeb faz homenagem a Jânio Braga 
durante XIII Congresso do MP-BA

Na abertura do congresso, a Ampeb fez uma homena-
gem ao ex-presidente da Associação, Jânio Peregrino 
Braga, falecido em fevereiro deste ano. O promotor 

de Justiça completaria 55 anos dia 10 de maio, dia anterior 
à homenagem.

Nascido em 10 de maio de 1961, em Salvador, Jânio ingres-
sou no MP-BA, em 30 de abril de 1991. Exerceu a Presi-
dência da Ampeb entre os anos de 2009 e 2011, quando, 
com seu apurado senso de ética e justiça, defendeu não 
apenas a classe, mas também os princípios com que sem-
pre norteou sua vida. 

“Jânio trazia em si o equilíbrio entre o grande guerreiro que 
sempre foi e a doce e cativante pessoa que nos encantava”, 
declarou Janina Schuenck, presidente da Ampeb.

Caracterizado pela gentileza com que tratava todos em 
volta, foi exímio promotor do Tribunal do Júri, onde se re-
alizava profissionalmente. Foi descrito como um homem 
de alma livre, com a leveza de quem não se afastava de 
seus valores. “Jânio deixou saudades a todos os que foram 
presentados por sua convivência, especialmente a seus 
amigos, a seus familiares”, dizia o discurso lido durante a 
homenagem. Na solenidade, foram entregues à sua filha, 
Juliana Braga e a seus irmãos a medalha de honra ao mé-
rito e a placa em sua homenagem que dizia:

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde 
agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, 

justo juiz, me dará naquele dia…” (2 Timóteo 4:7,8)

A Associação do Ministério Público da Bahia tem a honra de 
agraciar o Excelentíssimo Senhor JANIO  PEREGRINO  BRAGA (In 
memoriam) com esta menção honrosa em reconhecimento ao seu 

mérito de coragem, paixão pelo ideal e liderança fecunda.

Salvador, 11 de maio de 2016
Janina Schuenck Brantes Sacramento

Presidente da AMPEB
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Durante a manhã do segundo dia do XIII Con-
gresso do Ministério Público do Estado da Ba-
hia, foram realizados diversos debates entre 

os palestrantes e membros dos Ministérios Públicos. 
À tarde houve discussão de temas institucionais.

Uma das palestras foi sobre “Gestão de Produção 
da Promotoria de Justiça”, com Vanessa Evan-
gelista, promotora de Justiça do estado de Minas 
Gerais. Os presentes puderam conhecer as ferra-
mentas existentes para a organização interna das 
promotorias. De acordo com Vanessa, há atribui-
ções gerenciais necessárias ao cargo que não são 
ensinadas na academia de Direito. O debatedor do 
tema foi o promotor de Justiça da Bahia, Fábio Fer-
nandes.

Em outra sala, foi debatido o tema “Combate à 
Corrupção: técnicas da Operação Lava-Jato”. O 

Segundo dia do XIII Congresso do MP-BA 
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palestrante foi o procurador-regional da República, Douglas 
Fischer. Entre alguns assuntos abordados estavam acordos 
de colaboração premiada, prisões cautelares, liberdade pro-
visória e depoimentos. De acordo com Fischer, a aparente 
contradição existente em depoimentos, fruto da perspectiva 
individual da testemunha, deve ser solucionada a partir de 
uma análise objetiva dos fatos e o eixo central do problema. 
“Nem todos os envolvidos têm todas as informações sobre 
os crimes cometidos”, declarou o procurador, explicando que, 
dentro dessas organizações, é possível existir hierarquia.

Outra discussão importante foi sobre a “Condução de Inves-
tigações Ministeriais. Princípios e Controle”. Os palestrantes, 
todos do MP de São Paulo, foram Cássio Conserino, José 
Carlos Blat e Felipe Locke (presidente da APMP). A media-
ção foi feita pelo promotor de Justiça da Bahia, José Jorge 
Meireles. Os painelistas contaram sobre experiências práticas 
em suas promotorias de Justiça e falaram da importância de 
abertura de Procedimentos Investigatórios Criminais (PCI).

Temas relevantes foram tratados em dois outros momentos. 
São eles: “Recentes Normatizações do CNMP e do CNJ”, com 
Marcelo Ferra (conselheiro do CNMP) e Sérgio Harris (presi-
dente da AMPRS) tendo como debatedor o promotor de Jus-
tiça do MP-BA, Alexandre Cruz; além de “Mapa da Violência 
e Redução da Impunidade: Projeto Tempo de Justiça”, com 
Manuel Pinheiro, promotor de Justiça do Ceará. A palestra 
contou com a presença da procuradora-geral de Justiça da 
Bahia, Ediene Lousado, como presidente da mesa, e do pro-
motor de Justiça da Bahia, Edmundo Reis, da área criminal. O 
escopo deste painel girou em torno da análise da violência no 
estado da Bahia e da proposta encampada no estado do Ceará 
para julgamentos céleres de crimes contra a vida.
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Reunião da Conamp é realizada 
durante o congresso do MP-BA

A III reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público – CONAMP, biênio 2016/2018, foi 
realizada em Salvador, na Bahia, durante o XIII Congresso do Ministério 

Público do Estado da Bahia.

Na pauta constaram temas como a campanha de valorização do MP, PEC 65 
de 2012, que diminui a importância do licenciamento ambiental para obras 
públicas, reforma do Código de Processo Penal; estratégias de atuação 
para o PL 3123/15; PLS 233/15; PLP 257/16; PLs 2646 e 2647/15. Além 
disso, foi discutida a PEC 202/16 que transforma em autarquia especial as 
polícias civis dos Estados e do Distrito Federal.

Estavam presentes a presidente da CONAMP, Norma Cavalcanti, o vice-
presidente, Victor Hugo Azevedo e os presidentes (ou representantes) das 
associações: Ministério Público Militar, Giovanni Rattacaso; Adilza Inácio 
Fretas, de Alagoas; a anfitriã, Janina Schuenck, da Ampeb; Lucas Felipe 
Azevedo, do Ceará; Adelcion Caliman, Espírito Santo; Benedito Torres, de 
Goiás; o vice-presidente da Associação de Minas Gerais, Eneias Gomes; 
Francisco Bergson, da Paraíba; Salomão Abdo Azis, de Pernambuco; 
Glécio Setubal, Pauí; Luciano Mattos, do Rio de Janeiro; Eudo Rodrigues 
Leite, do Rio Grande do Norte; Sérgio Harris, Rio Grande do Sul; Luciano 
Naschenweng, Santa Catarina; Felipe Locke, São Paulo; o representante 
de Sergipe, Adson de Carvalho.
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Último dia do XIII Congresso do MP-BA 

Subprocuradora geral da República marca 
presença no XIII Congresso do MP-BA

Na manhã do dia 13/05, os congressistas 
tiveram o privilégio de acompanhar a 
palestra da sub-procuradora geral da 

República, Luíza Cristina Frischeisen, sobre 
a “Execução Penal após Confirmação da 
Sentença Condenatória: Novo Entendimento 
do STF”. Foi convidado como debatedor do 
tema Lauro Machado, presidente do Conselho 
Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG). O 
tema, que versa sobre recente mudança de 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
discutiu a possibilidade de prisão após 
julgamento condenação em tribunal. 

No último dia, foram apresentadas as 
conclusões das três comissões for-
madas anteriormente pelos mem-

bros do MP-BA. Entre os temas discutidos 
estavam 1.“Estrutura Mínima de Promoto-
rias e Procuradorias de Justiça: Divisão de 
Atribições e Número de Promotorias por 
Regionais e Cidades”; 2.“Atuação do MP no 
interior: Substituição, Metas do Planejamen-
to Estratégico, Audiência de Custódia, Re-
gionalização dos Serviços de Apoio: CEAT, 
Assessoria de Imprensa e Comitê Gestor de 
Segurança”. O tema de número 3 discutido 
foi “Transparência e Normatização”.
No tema 1, integraram a comissão os pro-

motores de Justiça Augusto Cesar Matos, 
Mirella Brito, Moacir Silva do Nascimento, 
Pablo Almeida e Thyego Matos, além da 
procuradora de Justiça, Cleonice Lima. O 
segundo tema foi discutido pelos promoto-
res de Justiça André Fetal, Luciana Khoury, 
Monia Ghignone e Millen Castro. A terceira 
comissão foi formada pela procuradora de 
Justiça Eny Magalhães e pelos promotores 
Gilberto Amorim, Patrícia Kathy Medrado, 
Rita Tourinho e Márcia Rabelo. 

Os enunciados das comissões foram sub-
metidos à plenária no último dia do evento 
para publicação da carta do congresso.

Comissões discutem temas institucionais 
no XIII Congresso do MP-BA
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No período da tarde, o XIII Congresso do MP-BA recebeu a presença 
ilustre do deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) e Otávio Brito 
Lopes, conselheiro do CNMP, para falar sobre “O Ministério Público e 

os Poderes Políticos”. O mediador do debate foi o vice-presidente da CONAMP, 
Victor Hugo Azevedo.

O deputado, em sua explanação, destacou o grande problema da 
desigualdade no Brasil, o quanto os menos desfavorecidos sentem-se 
desprotegidos pela lei. De acordo com Molon o Ministério Público tem um 
papel decisivo neste sentido. Outro ponto destacado pelo deputado foi 
a importância da mobilização para a tomada de decisões. “A PEC 37 foi 
derrubada graças à ação dos membros do Ministério Público”, declarou e 
completou dizendo que, após a PEC 37, os promotores e procuradores de 
Justiça começaram a marcar presença permanente na Câmara, o que vai 
ajudar os deputados em outras matérias com o vasto conhecimento da lei.

Alessandro Molon também destacou a campanha da CONAMP #NãoPassarão, 
que visa combater corruptos, pedófilos, homofóbicos, e parabenizou a 
presidente da Associação Nacional, Norma Cavalcanti, pela iniciativa.

O outro palestrante, Otávio Brito Lopes, disse que o Ministério Público 
precisa melhorar o relacionamento com os demais poderes, em especial 
com o Parlamento. Além disso, destacou que é importante a presença dos 
membros nas esferas públicas para que a sociedade entenda que a ação 
do promotor é “atuar contra a ilegalidade e não contra pessoas”.

Última palestra do XIII Congresso discute 
relação do MP com poderes políticos
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Após pleito da Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb), foi publicado no 
DPJ de 07 de junho de 2016, o ato normativo nº 

12/2016 que amplia para 20 dias a licença-paternidade 
do Ministério Público da Bahia, com base no que traz 
a Lei Federal 13.257/2016, aprovada em março. A 
presidente da Ampeb, a promotora de Justiça Janina 
Schuenck, parabenizou a procuradora-geral de Justiça, 
Ediene Lousado, pela sensibilidade com o tema.

A Ampeb já havia solicitado à Procuradoria Geral, 
via ofício, ampliação da licença em abril e maio deste 
ano. No final de julho, o pedido foi reiterado pela 
Associação. No documento, a Associação solicitou 
também autorização para que o membro do Ministério 

Público se ausente de suas atividades, por até dois 
dias, para acompanhar consultas médicas e exames 
complementares durante o período de gravidez de 
sua esposa ou companheira, com espeque no art. 37 
da mesma lei que disciplina a licença. 

A extensão do direito da licença-paternidade já havia 
sido autorizada no âmbito do Ministério Público da 
União (MPU) e pelo do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). No dia 12 de agosto, foi publicada no Diário 
Eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) a Recomendação CNMP nº 38/2016, que 
orienta os órgãos que compõem o Ministério Público 
brasileiro a instituir programa de prorrogação da 
licença-paternidade a seus membros e servidores.

Licença-paternidade é 
ampliada no âmbito do MP-BA
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Após treze anos de minha formatura na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia, na qual o Professor Fredie 
Didier Junior foi, respectivamente, paraninfo e professor hom-

enageado por duas comissões distintas, separadas não por qualquer 
tipo de cizânia, mas sim pela possibilidade dos formandos em arcar, 
ou não, com uma festa mais portentosa, surgiram algumas reflexões 
provocadas pelas palavras do mestre naquela remota ocasião.

No discurso de paraninfia, o ultrajovem e promissor Fredie, já 
reconhecido e aclamado como um Jurista diferenciado desde o 
começo de sua carreira acadêmica por nós, sua primeira turma, nos 
ofereceu um discurso intitulado: “Oração de um moço – sobre aqueles 
que devem ser evitados”, buscando inspiração em outro baiano, jurista 
e gênio, Rui Barbosa, no seu célebre discurso “Oração aos Moços”.

Fredie, nesse discurso, adverte sobre aqueles que certamente iríamos 
nos deparar a partir daquele dia, e faz uma tipologia dos canalhas, 
inumanos e toda súcia que infelizmente ainda prolifera no nosso país.
Eu, por meu turno, malgrado a ausência do gênio dos mestres citados, 
verifiquei durante a caminhada que ainda trilho, algumas tentações e 
ilusões que, não raro, acometem e enredam pessoas justas, probas, 
ofuscando-lhes a visão. 

Após alguma observação, vislumbrei alguns comportamentos, que 
tais como as populares “Juizite” e “Promotorite” (“Defensorite” é uma 
doença mais recente, mas, também, tão mortal quanto os vírus ebola 
e h1n1), prejudicam a atuação dos operadores do direito e os desviam 
do  objetivo precípuo do seu mister: a Justiça. Terminei por formular 
uma tipologia, assim como o mestre Fredie. Vamos a ela:

1) O Estocolmizado
A síndrome de Estocolmo (Stockholmssyndromet em sueco) pode 
ser definida como: “um estado psicológico particular em que uma 
pessoa, submetida há um tempo prolongado de intimidação, passa a 
ter simpatia e até mesmo sentimento de amor ou amizade perante o 
seu agressor. ( Fonte: Wikipedia)”, conceito criado após um fato no 
mínimo curioso:
“Em uma manhã de agosto de 1973, dois assaltantes invadiram um 

banco, o ‘Sveriges Kreditbank of Stockholm’, em Estocolmo, Suécia. 
Após a chegada da polícia, resultando em uma considerável troca de 
tiros, tal dupla transformou em reféns, por seis dias, quatro pessoas 
que ali se encontravam.

Ao contrário do que se poderia imaginar, quando os policiais iniciaram 
suas estratégias visando à libertação dos reféns, esses recusaram 
ajuda, usaram seus próprios corpos como escudos para proteger os 
criminosos e, ainda, responsabilizaram tais profissionais pelo ocorrido. 
Um deles foi ainda mais longe: após sua libertação, criou um fundo 
para os raptores, com o intuito de ajudá-los nas despesas judiciais que 
estes teriam, em consequência de seus atos.(fonte: www.brasilescola.
com).”

O estocolmizado, geralmente de alma bondosa e caridosa, se apieda 
do indivíduo merecedor de sanção penal, e cria com este empatia, 
ante a sua aparente hipossuficiência diante do “Estado Opressor”, 
olvidando-se das vítimas e da própria deficiência que possui o Estado 
Brasileiro sancionar, civil e penalmente, os culpados. Minimiza o mal 
que o agressor causou aos outros, das pessoas que ele feriu, os 
bens que se apropriou, e fixa-se na imagem (muitas vezes fabricada, 
fingida), de vítima das circunstâncias, de pobre-diabo, e, como 
numa espécie de bloqueio, deixa de enxergar o quão violento, ou 
nocivo aos outros é aquele indivíduo, ou o mal que ele causou sem 
nenhum arrependimento, e assim o absolve, ou atenua suas sanções, 
estimulando-o a continuar praticando os mesmos crimes contra outros 
inocentes. O estocolmizado é sensibilizado pelo Anticristo de Soloviev.

2) O Parnasiano
Este é definido pelas características do movimento literário 
correspondente. É a “arte pela arte”, “a sentença pela sentença”, 
“o parecer pelo parecer”.  Relembrando, em síntese, como nos 
nossos cursos pré-vestibulares, as características principais do 
Parnasianismo são o culto à forma, a objetividade e impessoalidade, o 
preciosismo e o distanciamento da realidade, trancado na sua Torre de 
Marfim, como informa Sergius Gonzaga: “Em compensação, o autor 
parnasiano mantém uma soberba indiferença frente aos dramas do 
cotidiano, isolando-se na sua “torre de marfim”*, onde elabora teorias 
formalistas de acordo com a inconseqüência e a superficialidade 

Oração de um ex-moço: 
as armadilhas no caminho 
dos justos

Artigo Jurídico

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia44



vitoriosas em vários setores artísticos, no final do séculoXIX. (http://
educaterra.terra.com.br/literatura/parnasianismo/parnasianismo_1.htm)”.

Assim, o Parnasiano pouco se importa com a consequência de seu 
labor jurídico, atém-se ao formalismo, ao burilamento das suas 
peças processuais, sem se importar se está alcançando a Justiça ou 
não. O Parnasiano é vaidoso, geralmente adora diminuir o trabalho 
alheio, ou demonstrar que possui mais cultura jurídica que os demais 
atores envolvidos na relação jurídica processual da qual faz parte, 
esbanjando preciosismo para esses fins. O Parnasiano geralmente é 
refratário a princípios informalizantes, à instrumentalidade das formas, 
a aplicação de Princípios para sobrepujar eventuais imperfeições no 
processo e se alcançar efetivamente o direito material, a solução das 
lides. Prefere a forma perfeita, aprofundar discussões de pouco efeito 
prático, transformando o processo num leviatã. E, se o pedido não tiver 
boa forma, o resto que se dane: a criança que fique sem alimentos, o 
criminoso impune, o caloteiro sem ser executado. Não se fala aqui em 
desprezo pela forma, critica-se, sim, o fetiche por ela. O Anticristo de 
Soloviev aplaude o Parnasiano.

3. O Deslumbrado Acadêmico
O Deslumbrado Acadêmico é aquele que enxerga a Academia como 
um fim em si mesmo e não como um instrumento de aprimoramento 
para o seu labor jurídico. Ao contrário, seu labor jurídico é usado 
como trampolim ou cartão de visitas no meio acadêmico. Ele Quer ser 
notabilizado pelos seus pares nos círculos da intelligentsia como um 
baluarte da avant garde jurídica, como um jurista moderno, promissor, 
que rompe barreiras, sempre na “crista da onda” das teses mais 
revolucionárias, iconoclastas. Esse desejo de reconhecimento o torna 
presa fácil para o Anticristo de Soloviev. O Deslumbrado Acadêmico 
adere cegamente às correntes da moda, sem perguntar qual ideologia 
se esconde por trás deste ou daquele posicionamento, e quando 
consegue ser acariciado por algum dos seus “gurus”, entra em êxtase.

4. A tipologia e o Anticristo de Soloviev.
Vladimir Soloviev foi um escritor russo do século XIX que em seu livro 
“Breve Conto Sobre o Anticristo”, conta a trajetória deste num futuro 
próximo, correspondente a nossa época atual. O livro é surpreendente, 
com determinados elementos de futurologia (foi publicado em 1900), ao 
narrar uma guerra mundial, o surgimento da União Européia e outros 
eventos do século XX. Contudo, o mais impressionante foi a tradução 
do espírito da nossa época. Ele fala em conforto, razão, mas com um 
vazio existencial profundo, na ausência de fé e da impossibilidade de 
haver fé sem razão. E nesse contexto insere o personagem.

O Anticristo de Soloviev, ao contrário da visão clássica desse 
personagem, não é um homem sanguinário como Hitler, ou Osama 
Bin Laden, ou Pol Pot. O Anticristo de Soloviev é absurdamente 

inteligente, bondoso, bonito e carismático, a ponto de ser chamado 
pelo autor de “Super-Homem”. Só que esse homem superior, ciente 
de suas qualidades, começa querer suplantar Jesus Cristo e, por fim 
passa a odiá-lo com todas as forças, momento em que é visitado pelo 
“Capirtoto”, o “Tranca-Rua”, o “Pai da Mentira”. Durante esse encontro, 
o demônio em pessoa o chama de filho e o inspira, multiplicando suas 
habilidades e carisma já gigantescos, e ele conquista o mundo com um 
best seller, debates, conferências, até se lançar na política como último 
passo de um indivíduo já consagrado mundialmente e que arrebatou o 
coração de todos, para a partir daí começar a obra demoníaca.

Ao me deparar com o personagem, o considerei imensamente 
conectado com nosso tempo, haja vista que ele alcança o mal com 
o bem aparente. E no mundo de hoje, epecialmente no front jurídico, 
vejo, que há muito mal sendo feito sob a aparência de bem.  Todos se 
dizem humanistas, sustentáveis, politicamente corretos e neutros em 
carbono. 

Deste modo, o paralelo com o Anticristo de Soloviev, que se afasta 
do verdadeiro bem por vaidade, e posteriomente passa a fazer o 
mal travestido de bem foi praticamente irresistível, pois esta é uma 
estratégia muito utilizada no meio jurídico, onde é comum verificarmos 
discursos muito sedutores, que propagam uma bondade infinita, a 
proteção dos mais fracos, a defesa das liberdades, mas cujos efeitos 
das medidas neles contidas são diametralmente opostos àquilo que se 
afirma estar buscando.

E o “Anticristo de Soloviev” sabe cooptar as pessoas a partir de 
certos perfis, a partir de suas qualidades. Os tipos que aqui cataloguei 
surgem a partir da exacerbação de qualidades, que terminam por se 
desnaturar. 

Assim, um certo orgulho de ser “o único que vê a crueldade contra o 
pobre coitado”, de ser o magnânimo, o “humano no meio de animais”, 
cega o Estocolmizado, desnaturando a compaixão; a vaidade de ser 
o competente, o homem dos pronunciamentos perfeitos, herméticos, 
platônicos, desnatura o esmero e a competência, tornando o operador 
do direito técnico, diligente, num Parnasiano; e o glamour de ser o 
enfant terrible da academia a qualquer preço é a desnaturação do 
também saudável envolvimento acadêmico do estudioso.
 Essa tipologia foi formulada pensando naqueles que ainda 
não se deram conta dessas armadilhas, para alertar que o espírito 
do “Anticristo de Soloviev” está sempre ali, na espreita, pronto para 
inicialmente insuflar tais características nos indivíduos, manipulando-
os a seu serviço, até que eles percebam que tais carapaças podem 
servir como escudo e fundamento para alcançar objetivos escusos, 
e estes passem a ser e dolosamente perseguidos, hora em que o 
“pacto com o canhoto” é finalmente firmado, selando definitivamente a 
armadilha no caminho dos justos.

André Garcia de Jesus
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. 
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Aconteceu no MP

A cerimônia de posse da nova procuradora-geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado da Bahia, Ediene Santos Lousado, foi 
realizada no dia 11 de março de 2016. A presidente da Ampeb, Janina 

Schuenck, felicitou a nova procuradora e declarou que a Associação dará 
todo o apoio necessário para o fortalecimento institucional.

Reiterando a importância da autonomia do MP, Janina também destacou 
que as instituições vão muito além das pessoas que as representam ou 
presentam. “As pessoas passam. As instituições ficam. Guardião do Regime 
Democrático e do princípio republicano, ao Ministério Público cabe zelar pela 
democracia do país, primando por sua independência e por sua democracia 
interna, para que seja assim respeitado externamente”, completou.

Primeira mulher nomeada para chefiar a instituição em 400 anos de his-
tória do MP baiano, Ediene Lousado iniciou seu discurso agradecendo aos 
familiares, principalmente às filhas e aos pais. Às filhas por terem dado o 
vigor que precisava para prosseguir teimando no alcance dos seus ideais e 
aos pais por acreditarem no poder transformador da educação. Também em 
sua fala, Ediene Lousado declarou que visa “unir o Parquet baiano, manter 
conquistas e prerrogativas, em meio aos preocupantes levantes contra nós, 
e avançar na afirmação de um compromisso com a sociedade que, como 
ecoa de seu emocionante hino, quer ‘justiça e quer concórdia’”.

Ampeb prestigia posse de nova 
procuradora-geral de Justiça do MP-BA
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Com 270 votos, a promotora de Jus-
tiça Ediene Santos Lousado foi esco-
lhida pelo governador Rui Costa para 
ocupar o cargo de Procurador Geral de 
Justiça da Bahia, no biênio 2016-2018. 
A lista tríplice, além do nome da pro-
motora, foi formada pelos promotores 
de Justiça Pedro Maia, com 277 votos, 
e Márcio Fahel, com 244, no dia 15 de 
fevereiro, quando ocorreu a eleição in-
terna dos membros do MP. Primeira 
mulher a chefiar o Ministério Público 
do Estado da Bahia, Ediene Lousado 
é natural de Santa Terezinha e ingres-
sou na Instituição em 1993. Atuou nas 
Promotorias de Justiça de Bom Jesus 
da Lapa, Itiúba, Caravelas, Ilhéus e Bar-
reiras. Foi promovida para Salvador em 
2009, onde atuou na Vara de Tóxicos. 
Foi coordenadora da Promotoria de 
Justiça Regional de Barreiras, o Gru-
po de Atuação Especial de Combate 
às Organizações Criminosas (Gaeco) e 
ocupava o cargo de secretária-geral do 
MP. A nova procuradora nos concedeu 
a seguinte entrevista:

1. Ser a primeira mulher na função 
é motivo de orgulho ou de preocu-
pação por este espaço ter demorado 
tanto tempo para ser ocupado?

Orgulha-me muito ter sido escolhida 
como a primeira mulher a chefiar a 
nossa Instituição. É um legado para as 
minhas filhas e para outras mulheres, 
em um contexto de luta pelo empode-
ramento feminino. Preocupa-me o fato 
de ainda haver resistência contra a 
ocupação destes cargos por nós. Acre-

dito que os caminhos estão se abrindo 
e, em breve, teremos outras mulheres 
ocupando estes espaços, como já ocor-
re na Presidência do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), no Tribunal de Jus-
tiça e agora na Procuradoria-Geral de 
Justiça.

2. Qual será o perfil de sua gestão?

Os colegas conhecem minha atuação 
como Secretária-Geral e como Promo-
tora de Justiça. Sempre procurei fazer 
o meu trabalho com diálogo e dina-
mismo. Gosto de trabalhar em equipe, 
porque acredito que a descentralização 
agiliza os resultados e o diálogo demo-
cratiza as decisões.

3. O que pretende manter da gestão 
anterior e o que será mudado?

Cada gestor tem o seu perfil, e mudan-
ças decorrem do estilo de cada um. 
Admiro a forma responsável e austera 
com que Márcio Fahel administrou a 
Instituição nestes últimos dois anos, e 
não pretendo sair desta linha de atu-
ação, porque o momento é de crise 
econômica para o País e para o nosso 
Estado, exigindo ainda mais parcimônia 
no gasto público.

4. Qual será a prioridade?

Há muitas prioridades, e buscarei in-
cessantemente dar o melhor de mim 
para atendê-las. Temos que lutar por 
melhores condições de trabalho para 
todos os Membros, mas devemos
observar se nossa atuação está aten-
dendo as carências sociais. Temos que 
estar atentos aos ataques externos, 
que visam fragilizar nossa Instituição, 
e, para enfrentá-los, precisamos priori-

zar a união interna e com a sociedade, 
que sempre saiu em nossa defesa.

5. Quais principais desafios a se-
nhora vai enfrentar na sua gestão?

Os desafios são inúmeros, mas acredi-
to que chefiar a Instituição no momen-
to em que o País passa por uma crise 
política e econômica sem precedentes 
próximos, e que atinge também nosso 
Estado, seja o maior desafio a ser en-
frentado nesta Gestão.

6. Como será a relação com a 
Associação?

A relação será de urbanidade e parce-
ria onde o interesse da Instituição e da 
Ampeb convergirem. Acredito que, jun-
tas, podemos trabalhar por um Ministério 
Público mais fortalecido na defesa das 
garantias vencimentais e prerrogativas 
institucionais. Estarei sempre aberta ao 
diálogo, e já exteriorizei isso para a Pre-
sidente da nossa Associação.

7. Considerando o engajamento de 
procuradores-gerais de outros Es-
tados na luta contra projetos de lei 
e PECs que afrontam o MP, pode-se 
esperar a sua participação ativa nesse 
aspecto da defesa institucional? 

Não tenha dúvida de que estarei en-
gajada na luta contra projetos de lei e 
PECs que atentem contra o Ministério 
Público brasileiro. Aliás, estarei atenta 
a todos os tipos de ataques que se vol-
tarem à nossa Instituição, e já estou in-
tegrada ao Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais do Ministério Público 
dos Estados e da União (CNPG), onde 
poderemos enfrentar estas questões 
de forma mais combativa e eficiente.

Ampeb
ENTREVISTA
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Aconteceu no MP

Foi realizada no dia 09 de maio deste ano, 
no auditório do Ministério Público da Ba-
hia, no CAB, a cerimônia de posse do 

novo corregedor-geral do órgão, o procurador de 
Justiça Marco Antônio Chaves, eleito pelo Colé-
gio de Procuradores de Justiça, com 25 votos, 
para o biênio 2016-2018.

A presidente da Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb), Janina Schuenck, 
esteve presente no evento e, durante seu dis-
curso, aproveitou a oportunidade para desejar 
sucesso e parabenizar o novo corregedor, além 
de colocar a Associação à disposição no que 
concerne ao fortalecimento institucional. “Temos 
a certeza de que a Corregedoria dará orientação, 
apoio e amparo estrutural, apontando onde esta-
mos deficientes (em infraestrutura) e saberá como 
otimizar a força de trabalho existente, compreen-
dendo as dificuldades enfrentadas pelos colegas”, 
declarou Janina.

Ampeb participa de posse do novo 
corregedor-geral do MP-BA
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O antigo corregedor-geral, Franklin Ourives, fez um breve relato 
das atividades realizadas em seu mandato e destacou a melhoria 
do serviço prestado pela instituição, a exemplo da valorização do 
uso do correio eletrônico. A procuradora-geral de Justiça, Edie-
ne Lousado, declarou que o papel do corregedor-geral atual é de 
orientador dos membros do MP. De acordo com Ediene Lousado, 
há um resultado mais satisfatório quando há coparticipação e utili-
zação de procedimentos educacionais.

Marco Antônio Chaves agradeceu aos familiares, aos colegas e desta-
cou a simplicidade e união da turma que ingressou em 1991 na Insti-
tuição. O novo corregedor-geral afirmou que haverá um novo modelo 
de gestão com “descentralização dos serviços, visando dar celeridade 
às atividades”.

Marco Antônio Chaves ingressou no MP-
-BA em 1991, na Promotoria de Justiça 
de Serra Preta. Passou pelas Promoto-
rias de Ubaitaba e Amargosa, chegando 
à comarca de Salvador em 1996, onde 
atuou nas áreas criminal e de combate 
à sonegação fiscal. Em dezembro de 
2013, foi promovido por merecimento ao 
cargo de procurador de Justiça, atuando 
na área cível. O atual corregedor-geral 
conversou com a Ampeb sobre o mode-
lo que pretende implementar à frente da 
Corregedoria.

1. Qual o ponto de equilíbrio, no tra-
balho da Corregedoria Geral, entre a 
função de orientação aos membros e 
uma eventual correção de desvios?

Antes de ingressar na Corregedoria, a 
gente já tem uma visão de como vem 
sendo feito o trabalho no âmbito das pro-
motorias e de como a Corregedoria tem 
acompanhado esse trabalho. A análise 

inicial se dá muito mais pela nossa expe-
riência, enquanto membro do Ministério 
Público, atuando junto a alguns colegas 
ou até por informação ou por orientação 
daqueles vivenciaram algumas experiên-
cias. Para mim, esse ponto de equilíbrio 
está entre a necessidade da existência 
de um órgão correcional e aquilo que a 
sociedade espera da atuação do Minis-
tério Público. Nós vivemos um momento 
atual muito delicado no país, mas, de um 
modo geral, desde 1988, existe uma ex-
pectativa muito grande com relação ao 
trabalho do Ministério Público. Apesar de 
todas as dificuldades estruturais que nós 
ainda temos, esse ponto de equilíbrio, 
na minha opinião, é alcançado quando 
a gente identifica nossas deficiências, 
mantém nossa motivação e consegue 
atender essa demanda crescente por 
nossa atuação. Talvez seja esse o maior 
desafio para entender onde precisamos 
orientar, que é nosso foco principal, e 
onde será necessário um trabalho de 
correção.

2. Em seu discurso de posse, o se-
nhor antecipou que trará um novo 
modelo de Corregedoria. O que mar-
cará esse modelo?

A Corregedoria sempre foi vista, não só 
no âmbito interno do nosso MP, mas de 
um modo geral, como um órgão de re-
pressão. Quando um colega recebe um 
comunicado da Corregedoria, sempre 
vem a ideia de que o órgão irá puni-lo 
ou corrigi-lo. Essa visão cultural precisa, 
com algum tipo de mudança de foco e 
de atuação, ser desconstruída e é, nesse 

passo, que a gente vai caminhar. A Cor-
regedoria precisa ficar sempre disponí-
vel e acessível para que os colegas en-
contrem nela um apoio, já que é o órgão, 
precipuamente, para orientar e não para 
punir. Eu não preciso, como corregedor, 
estar procurando o colega. O colega deve 
se sentir confortável e confiante de que a 
Corregedoria está para dar, em um pri-
meiro momento, a orientação de como 
agir, do que se espera de sua atuação.

Descentralização: Para que isso se 
operacionalize, e diante da dimensão 
territorial de nosso estado, foi pensa-
da na possibilidade de estar presente 
não apenas por telefone ou por e-mail, 
mas também fisicamente. A gente teve 
a ideia de descentralizar nossos servi-
ços. Então, atualmente a Corregedoria 
funciona com a sede aqui no CAB e nós 
estamos com um pleito junto à Procu-
radoria-Geral para que seja reativada a 
sede do bairro de Nazaré, um espaço da 
Corregedoria que vai funcionar com pro-
motor de Justiça corregedor plantonista. 
Eu ou a subcorregedora também estare-
mos lá presentes e, durante a semana, 
haverá um servidor no local. Faremos da 
mesma forma no interior, inicialmente 
na comarca de Barreiras. Então, a ideia 
é essa: tornar-se mais presente enquan-
to órgão.

3. Como será a descentralização do 
órgão mencionada anteriormente?

A ideia de iniciar uma descentralização 
começa essencialmente com a questão 
do deslocamento do promotor pelo inte-
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Aconteceu no MP

rior. Como a extensão territorial da Bahia 
é muito grande, é necessário percorrer 
longas distâncias, via terrestre, o que, 
além de demandar um grande tempo 
para chegar ao destino, coloca o mem-
bro em risco, diante da insegurança nas 
estradas.

Pensando nessa necessidade do órgão, 
nós convidamos o colega de Barreiras 
para compor a equipe da Corregedoria e, 
a partir desse convite, vamos inaugurar a 
ideia da descentralização mais avançada. 
Em Barreiras, nós já conseguimos viabi-
lizar uma sala onde funcionará a Corre-
gedoria, no mesmo prédio onde atuam 
as procuradorias de Justiça da Câmara 
do Oeste. Neste espaço serão ouvidas as 
demandas daquela região, não só da ci-
dade de Barreiras.

No caso específico dessa descentraliza-
ção, existem 11 colegas em estágio pro-
batório naquela regional. A Corregedoria 
poderá dar maior suporte, facilitando a 
comunicação entre os membros e o ór-
gão. Por que isso? No início da atividade, 
e isso se aplica muito à turma nova, é 
comum a dificuldade, não só de se es-
truturar, mas até em como agir enquanto 
promotor.

Tecnologia como forma de aproximação

Nós estamos implantando e recebemos 
isso da gestão anterior, um sistema de 
acompanhamento virtual chamado Pla-
taforma Moodle que vai possibilitar que 
o envio dos relatórios trimestrais seja 
feito digitalmente. Dentro da plataforma, 
o promotor corregedor vai poder iden-
tificar erros e orientar os trabalhos que 
ainda estiverem em andamento, antes 
da própria divulgação. Além disso, tem 
a possibilidade de ministrar cursos EAD. 
Nós estamos utilizando, por enquanto, 
o Skype para isso. A gente está crian-
do aqui na Corregedoria um espaço para 
sala multiuso. Essa descentralização não 
significa que a gente tem que ter uma 
estrutura igual a que eu tenho hoje aqui 
em todos os lugares. Eu estou criando o 
mínimo de estrutura e facilitando a co-
municação. No computador do colega de 
Barreiras já está instalada essa platafor-
ma Moodle. Onde ele estiver, está traba-
lhando como se estivesse aqui. Se ele 

recebe uma representação lá, digitaliza, 
dá o número do protocolo, faz um filtro e 
aí, a depender do desdobramento, pode 
ser analisado aqui ou lá.

4. Quais seriam as próximas cidades?

Como é um projeto inicial e a gente está 
vivendo um momento de contenção 
de gastos e despesas, a gente preci-
sa identificar se isso vai ter viabilidade. 
Mas, diante da dimensão do estado, no 
início eu pensei em Barreiras, um posto 
na região Sul, outro na região norte. Ter, 
pelo menos, um tripé. O outro colega, que 
também é do interior, vai ficar no sul e 
extremo sul, mas não necessariamente 
vai ter uma base fixa nesses locais. Fora 
essa questão de Barreiras, que é o ini-
cial e que é o principal, aqui em Salvador, 
teremos a reinstalação de Nazaré, pela 
facilitação do acesso à população tam-
bém, com estação do metrô próxima e é 
onde funcionam as promotorias. No CAB 
é algo muito mais no âmbito de tribunal 
de procuradoria.  

5 .O senhor foi promotor corregedor 
em outras gestões. O que aproveitará, 
como corregedor-geral, dessa experi-
ência?

Foram experiências em que eu pude co-
nhecer muito mais a instituição do MP e 
conhecer muitos trabalhos valorosos que 
os colegas desempenham. A vivência dos 
cinco anos (primeiro em 1999, depois de 
2000 a 2002, a mais recente de 2012 a 
2013) me permite hoje afiançar, no início 
da gestão, que o MP da Bahia está muito 
bem servido de material humano. O que 
a gente precisa, na verdade, é de uma 
melhor estrutura de trabalho e resgatar a 
motivação funcional, independentemente 
do ano de ingresso na instituição. Por-
que existe também uma demanda grande 
de atenção da nossa instituição para os 
anseios da sociedade. Fora esse aspecto 
da vivência, do conhecimento, você vai 
percebendo no exercício da função de 
promotor corregedor que o agir ou não 
agir quanto Corregedoria depende muito 
da sensibilidade que a gente vai adqui-
rindo com os problemas já enfrentados. 

Se eu não tivesse tido essa experiência 
na Corregedoria, a minha vivência uni-
camente como promotor no âmbito das 
promotorias onde eu trabalhei me daria 
um aprendizado no que diz respeito ao 
tratamento do promotor com as partes 
envolvidas, com as demais instituições. 
Mas, no âmbito interno, esse trabalho 
só se aprende mesmo na Corregedoria, 
lidando com representações, com situa-
ções que envolveram alguns pares e que 
lhe tornaram mais experiente para en-
frentar situações parecidas ou diferentes 
das anteriores.

6. O senhor vislumbra necessidade de 
mudança de atitude no âmbito interno?

Se a gente destaca que existe uma pos-
sibilidade de resgatar a motivação, é 
porque, de alguma forma, percebe que 
essa motivação não está sendo o ponto 
de maior destaque na atuação institucio-
nal. O próprio CNMP quando esteve aqui 
fazendo uma inspeção fez esse diagnós-
tico. É o olhar de fora, de alguém que não 
está na nossa instituição e nos analisa. 
Todo diagnóstico pode levar a dois tipos 
de ação. A gente pode identificar isso 
como algo motivador e, a partir daí, fazer 
o nosso dever de casa para possibilitar 
uma mudança de comportamento ou en-
tender que essa crítica foi desnecessária, 
desproposital. Eu diria que o CNMP pode 
ter tido essa visão em relação a alguns 
setores que foram inspecionados, mas 
que isso não pode se aplicar de forma 
geral e irrestrita a todos os integrantes do 
MP. Mas, seguramente, para alguns seto-
res, essa conclusão do CNMP, referen-
te à inspeção que ocorreu em 2012, vai 
demandar da Corregedoria uma atuação 
no sentido de orientação mais firme por-
que a atuação individual de cada um dos 
membros é um reflexo da nossa relação 
com a sociedade, nosso cliente maior.

7. E na relação interinstitucional?

Na relação interinstitucional, ou seja, no 
âmbito do poder judiciário, com a Defen-
soria Pública, com a OAB, essa relação, 
se em alguns momentos tem gerado al-
gum nível de degaste da nossa atuação 
institucional em relação a esses parcei-
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ros ela deve ser vista não só pela Cor-
regedoria, mas como a instituição como 
um todo, pela Procuradoria Geral, pelos 
colegas, porque o que faz com que o MP 
seja ainda uma instituição respeitada, 
de credibilidade,  é exatamente a nos-
sa forma de atuar enquanto Ministério 
Público. Que dizer, a nossa maneira de 
atuar, atendendo a expectativa criada em 
torno da nossa função vai fazer com que 
as demais instituições estejam ao nos-
so lado, nos apoiando, fazendo com que, 
cada vez mais, nós tenhamos um fortale-
cimento institucional.

8. Diante do grande número de pro-
motorias de Justiça sem titulares no 
interior do Estado, que tanta preo-
cupação traz para os membros, e do 
acúmulo de funções em razão das 
substituições, como se dará a postura 
da Corregedoria Geral?

Esse é um problema que eu tenho um 

cuidado muito grande. Antes de vir para 
a Corregedoria, fiquei ciente do quadro 
ao ter acesso ao levantamento feito pela 
Ampeb e por outros colegas que já apre-
sentaram alguns trabalhos sobre isso e 
até nos próprios dados apresentados 
pela Corregedoria, quando do provimen-
to das promotorias dos colegas que in-
gressaram na Instituição em 2016. Nós 
vamos nos debruçar durante esses dois 
anos com essa realidade muito difícil de 
ser enfrentada. Os promotores que estão 
acumulando substituições estão tentan-
do se desdobrar. Eu percebo que todos 
estão, de um modo geral, no seu limite 
de condição humana e física de atuar. 
Tivemos a oportunidade agora de rever 
e estamos na iminência de uma repu-
blicação ou de apenas reenvio da reco-
mendação 03 de 2013, que trata sobre 
a questão dos acúmulos das atribuições 
entre a titularidade e a substituição. A 
nossa prioridade, em matéria de orien-
tação, sempre vai ser no sentido da ti-
tularidade e, dentro da substituição, tem 

que se estabelecer, em cada promotoria 
específica, quais são as demandas prio-
ritárias. Entre elas, obviamente, proces-
sos de réus presos, a área da infância, 
procedimentos extrajudiciais ligados a 
improbidade administrativa. Mas, a re-
comendação que a gente está passan-
do para os promotores corregedores é 
de que analisem o que é que deve ser 
prioridade nas substituições. Mas a prio-
ridade, de um modo geral, é sempre a 
comarca de onde ele é titular. Estamos 
também acompanhando as ações da 
Procuradoria-Geral no sentido de tentar 
dar um suporte de servidores nos locais 
onde não tem provimento de promotores, 
para que, mesmo sem a presença do ti-
tular nas promotorias, o MP possa dar al-
gum suporte para que essa substituição 
seja feita de uma forma mais exequível. 
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Atividades recreativas, brincadeiras, 
música e lanches fizeram a animação 
da criançada no Sítio São Paulo, em 

outubro do ano passado. A programação 
especial foi preparada pela associação para 
marcar a passagem do Dia das Crianças.

A partir das 10h, teve recreação esportiva li-
derada pela equipe da Show de Bola, que fez 
a garotada gastar muita energia e jogar fute-
bol na quadra e jardim. Guloseimas e lanches, 
como crepe, pizza, picolé, cachorro quente, 
algodão doce e pipoca foram servidos à crian-
çada no Espaço Gourmet.

A Mixirica Produções também assumiu a ani-
mação, trazendo uma série de brincadeiras e 
os personagens Elsa e Olaf, do filme Frozen. 
Foram distribuídos brindes, balões e realizada 
oficina de maquiagem com os pequenos. Toda 
a área do sítio foi decorada com bexigas colo-

Dia das Crianças da Ampeb

Social/Retrospectiva
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ridas e a sonorização, bem adaptada para o público infantil.
A criançada ainda tinha à disposição brinquedos infláveis, 
como tobogã, piscina de bola, cama elástica e jogos. Um 
show de mágicas, sob o comando do mágico Dragon, encer-
rou a programação da festa do Dia das Crianças da Ampeb.

O Dia das Crianças faz parte do calendário de eventos sociais 
da Ampeb que tem o objetivo de promover o entrosamento 
e a confraternização entre associados, sócio-contribuintes e 
familiares.
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Humor, interação e música marcam confraternização 
dos aposentados e sócios-contribuintes da Ampeb

Interação, risos, churrasco e muita música deram o tom das 
comemorações em homenagem ao Dia do Idoso. Realizada 
pela Ampeb, em outubro passado, a tradicional confraterniza-
ção reuniu aposentados e sócios-contribuintes em um encon-
tro cercado de alegria e diversão, no Sítio São Paulo.

A surpresa do dia ficou a cargo da dupla Jair e Vicentino, per-
sonagens de humor conhecidos por suas torcidas aos times 
Bahia e Vitória. Com sua “rivalidade amistosa” e paródias di-
vertidas a dupla interagiu com a plateia, conquistando risos de 
todos.

Ampeb comemora Dia do Idoso 
com festa no Sítio São Paulo

Social/Retrospectiva
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Para embalar o almoço do churrasqueiro Juan, quem ani-
mou aos presentes foi a banda Cama de Voz, trazendo seus 
sambas e clássicos da MPB, com arranjos repaginados e 
dançantes. O sorteio de brindes ofertados por parceiros 
também marcou a programação do encontro.

A comemoração em homenagem ao Dia do Idoso é realiza-
da anualmente pela Diretoria Sociocultural da Ampeb, com 
o apoio da equipe do Serviço Social.
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-H1N1 

Após muitos contatos com 
laboratórios de vacinação e apesar 
da escassez da vacina da H1N1 na 

capital e no interior do Estado, a Ampeb 
conseguiu levar à sua sede o laboratório 
SEIMI e o Leme/Imuniza para imunizar 
os associados. A primeira vacinação foi 
realizada pelo SEIMI, no dia 04 de maio, 
e o segundo dia de imunização ocorreu 
dia 29 de julho, com o Leme/Imuniza. Ao 
todo foram disponibilizadas 350 doses da 
vacina antigripal tetravalente. 

Campanha anual da Ampeb

Por conta da grande demanda e da 
inexistência de vacinas também nos 
postos de saúde públicos, a Ampeb não 
conseguiu realizar a vacinação gratuita 
dos associados que pertencem aos grupos 
mais vulneráveis como idosos a partir de 
60 anos, gestantes, puérperas (até 45 
dias após o parto), pessoas portadoras de 
doenças crônicas, crianças de seis meses a 
cinco anos, povos indígenas, trabalhadores 
da área de saúde. 

SEIMI
8% de desconto nas vacinas

para os associados da Ampeb.
Telefone: (71) 3352-8233

Contato: Izabela – comercial
Unidades: Itaigara, ACM,
Villas do Atlântico e Barra.

LABORATÓRIO LPC
10% de desconto nas vacinas
para os associados da Ampeb.

Telefone: (71) 2203-9999
Contato: Jaime – diretor

End.: Avenida Paulo VI, 1920,
Pituba – Salvador

LEME - IMUNIZA
10% de desconto nas vacinas

para os associados da AMPEB.
Telefone: (71) 3338-8564

Contato: Anuska
Unidades dentro do Laboratório 

Leme: Canela, Garibaldi, Itai-
gara, Villas do Atlântico.

LABORATÓRIOS PARCEIROS

Laboratórios 
vacinam 
associados 
na Ampeb
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Campeonato de Futebol Society

No ano passado a Ampeb deu início ao Campeonato de Futebol 
Society do Ministério Público da Bahia, com o objetivo de promover 
o congraçamento entre os associados e os servidores do MP baiano. 

O campeão do torneio foi o time dos Convidados, que disputou a final com 
o Térreo. O time da Ampeb ficou em terceiro lugar no campeonato.

Na segunda edição, que vem sendo realizada durante o ano de 2016, o 
time da Ampeb assumiu a liderança do campeonato até a sétima rodada. 
Neste ano, são 10 times disputando o torneio, que ainda está em curso. As 
partidas são realizadas no Sítio São Paulo.
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O II Torneio Nordeste de Futebol Society do 
Ministério Público foi realizado em João 
Pessoa, entre os dias 01º e 03 de abril. 

Organizado pela Associação Paraibana do Ministério 
Público (APMP), com apoio da CONAMP, o torneio 
reuniu 120 atletas das associações do MP da Bahia, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e a 
anfitriã Paraíba.

Em primeiro lugar no campeonato, ficou o time da 
casa, que disputou a final contra o Ceará. O jogo 
terminou empatado, por 1×1, mas a Paraíba venceu 
do Ceará na disputa dos pênaltis e foi bi-campeã. Na 
primeira fase do torneio, o time do MP-BA perdeu de 
2X1 para o time maranhense. A disputa pelo terceiro 
lugar foi também contra a equipe do Maranhão e o 
time baiano venceu por 4X3, garantindo a medalha 
de bronze.

A equipe do MP-BA era formada pelos membros 
Bruno Gontijo, Frank Ferrari, Carlos Augusto Brito, 
Marcelo Guedes, Thyego Matos, André Lavigne, 
Paulo César, Ramires Tayrone, Rodrigo Rubialle, 
Artur Ferrari e Aroldo Almeida. A presidente da 
Associação do Ministério Público do Estado da 

Time do MP-BA garante 3º lugar no 
II Torneio NE de Futebol Society do MP

Social/Retrospectiva
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Bahia (Ampeb), a promotora de Justiça, Janina Schuenck, esteve em João 
Pessoa para acompanhar o campeonato.

O torneio tem o objetivo de promover o congraçamento entre os membros 
do Ministério Público do Nordeste e Estados convidados. 

Em 2017, o III Torneio Nordeste de Futebol Society do MP será realizado 
na Bahia. A previsão é que o torneio, que será promovido pela Ampeb, 
ocorra no mês de março.

Durante quatro dias, de 26 a 29 de 
maio, foi realizado o XV Torneio 
Nacional de Futebol Society do 

MP, em Florianópolis/SC. A Associação 
do Ministério Público do Estado da Bahia 
(Ampeb) marcou presença no campeonato 
com duas equipes: Força-Livre e Super 
Master.

A equipe Força-Livre chegou a ir para a 
semi-final após vencer por 2 x 1 o time 
de Goiás. O destaque da partida foi o 
promotor de Justiça do Ministério Público 
da Bahia, Bruno Gontijo.

A semi foi disputada com o time de São 
Paulo. A equipe baiana perdeu de 3 a 0 
do time paulista e disputou o terceiro lugar 
com Minas Gerais. Os baianos ficaram em 

quarto lugar na categoria após perderam 
de 2 X 0 dos mineiros.

Atletas do Ministério Público de todo o 
Brasil participaram do XV Torneio Nacional 
de Futebol Society do MP. Ao todo, foram 
mais de 1000 pessoas envolvidas, 53 
times, com 14 equipes da categoria Livre, 
20 Máster, 13 Super Máster e 6 equipes 
Sênior.

A presidente da Associação, a promotora 
de Justiça Janina Schuenck, também foi a 
Florianópolis para acompanhar as disputas. 
O XV Torneio de Futebol Society do MP foi 
realizado pela Associação Catarinense do 
Ministério Público (ACMP), em parceria 
com a Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (CONAMP).

Bahia participa do XV Torneio 
Nacional de Futebol Society
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Ampeb faz programação especial 
em homenagem ao Dia da Mulher

Durante dois dias, 08 e 09 de março, a 
Associação do Ministério Público do 
Estado da Bahia (Ampeb) proporcio-

nou às associadas momentos especiais, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 
Foi montada uma programação voltada para o 
bem-estar.

No auditório da sede, duas macas foram dispo-
nibilizadas para o atendimento da Fiolaser que 
ofereceu sessões de peeling facial de diamante 
e massagens relaxantes. A consultora da Mary 
Kay, Elisângela Santos, esteve presente no 
evento para dar dicas de auto maquiagem. No 
período da tarde, a fisioterapeuta Thaisy Gui-
marães, do IR – Instituto de Reabilitação Pedro 
Paulo Guimarães, deu orientações sobre pos-
tura e o impacto que os hábitos modernos têm 
causado às pessoas.

Em frente à sede da Ampeb, estava à disposição 
o HR-V da Honda, para Test-drive. Descontos e 
benefícios foram oferecidos para quem fechas-
se negócio no mês de março. Lanches espe-
ciais foram servidos durante a programação e 
as associadas participaram de sorteio brindes.

Social/Retrospectiva
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A Associação também homenageou algumas baianas de 
destaque. No site e no mural exposto na recepção foi rela-
tado um breve histórico de cada uma das homenageadas. 
Entre elas, Catarina Paraguaçu, Maria Quitéria, Irmã Dul-
ce, Joana Angélica, Mãe Stella de Oxóssi, Menininha do 
Gantois, Maria Bethânia, Lídice da Mata, Luislinda Santos, 
Eliana Calmon, a promotora de Justiça Norma Cavalcanti, 
atual presidente da CONAMP, e Ediene Lousado, a Procu-
radora Geral de Justiça.
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Festa de Final de Ano
Shows de Jau e Cavern Beatles fazem 
sucesso entre associados na festa da Ampeb

Social/Retrospectiva
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Foi com muita alegria que os associados da Am-
peb participaram da Festa de Confraternização 
de 2015, dia 10 de dezembro de 2015, no Unique 

Eventos, na Tancredo Neves.

A primeira banda a se apresentar foi a Cavern Beatles, 
que animou os presentes com diversos sucessos da ban-
da de Rock mais conhecida do mundo. O grupo ainda 
incluiu no repertório músicas de Raul Seixas, Rolling Sto-
nes, U2, entre outras.

O momento mais esperado da noite foi o show de Jau 
que fez os presentes dançarem ao som de seus hits mais 
recentes como “Amar é bom”, “Sandália de Couro”, “Flo-
res da Favela” e rememorou sucessos como “É D’Oxum” 
e “Rosa”.
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Os integrantes da atual diretoria da Ampeb subiram ao 
palco para saudar os colegas e agradecer a presença de 
muitos associados que prestigiaram o momento de confra-
ternização.

A festa foi marcada também pela beleza da decoração, bu-
ffet de alta qualidade e conforto. Além do serviço de ma-
nobrista oferecido aos convidados, uma ambulância da DN 
Health Care, patrocinada pela SulAmérica, estava todo tem-
po à disposição para qualquer eventualidade.

A próxima festa da Ampeb já tem data confirmada. Será dia 
16 de dezembro de 2016, no mesmo local.
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva
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Social/Retrospectiva

Neste ano, a Ampeb preparou 
uma festa de São João es-
pecial para os associados e 

familiares. O sítio foi todo decorado 
com bandeirolas para dar o clima 
da festa! Foram servidos amendo-
ins, canjica, milho cozido, licor de 
diversos sabores e outros quitutes 
juninos. Os presentes puderam 
dançar ao som do grupo de forró 
Zé da Tonha que animou bastante 
os “forrozeiros” da Ampeb. Além 
de toda a estrutura do sítio, com pi-
scina, parque, campo, a Ampeb di-
sponibilizou para a criançada cama 
elástica, piscina de bolinha e um 
touro mecânico durante a festa.

Associados curtem São João 
da Ampeb no Sítio São Paulo
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Serviços

Ampeb firma novos convênios
para os associados
Ao longo deste ano, o Serviço Social da Ampeb firmou diversos convênios que beneficiam associados e dependentes.

CITROËN TOULOUSE
Agora a Ampeb tem convênio com a 
Citroën Toulouse, localizada na Av. Luís 
Viana Filho. Os associados e dependen-
tes terão desconto na aquisição direta 
de veículos. As condições de pagamen-
to serão estipuladas diretamente entre 
os associados e a Citroën. Uma tabela 
exclusiva de descontos para a Associa-
ção será encaminhada mensalmente.
Toda intermediação para aquisição de 
veículo deve ser feita através do consul-
tor corporativo de vendas, Flávio Muzy, 
pelos telefones: (71) 3360-8000 e (71) 
98888-1000.

MORENA VEÍCULOS
No início de julho, a Ampeb conseguiu 
parceria com a Morena Veículos, na Av. 
Luís Eduardo Magalhães, 3301 – Cabula.  
São diversos descontos para a compra 
de veículos como Ford Ka, Fusion, Eco 
Sport, entre outros. A cada mês, uma 
tabela com o percentual de descontos 
será encaminhada à Ampeb. Os interes-
sados devem entrar em contato com a 
empresa pelo telefone (71) 3387-6704 e 
procurar o gerente comercial da empre-
sa, Davi Freitas.

 
DAMÁSIO PÓS-GRADUAÇÃO

A Associação do MP-BA também 
fechou convênio com a Damásio 
Pós-Graduação. Os associados terão 
desconto de 30% nos cursos prepara-
tórios jurídicos (carreiras jurídicas), 
25% nos cursos fiscais e nos cursos 
preparatórios para o Exame da Ordem, 
e nos cursos de pós-graduação e MBA, 
na modalidade telepresencial.

UNIDADES:

Salvador
End.: Travessa Doutor Artur Carneiro 

Rego, 228 – Pituba
Tel: (71) 3014-1910/ 99278-0053

E-mail:salvador@unidades.damasio.edu.br

Feira de Santana
End.: Rua Leolinda Bacelar, 245, 

Kalilândia. 
Contato: Sandra Castro.

Tel: 75 3022-5136 / 3488-9545 
E-mail: gestao.feiradesantana@ 

unidades.damasio.edu

Vitória da Conquista
End.: Rua Ubaldino Figueira, 305,

Recreio
Tel: 77 3421-5677/77 3424 – 4401

Email: gestao.vitoriadaconquis-
ta@unidades.damasio.edu.br

CPX – CORPORE PHYSIO MAX
A Ampeb, através de seu Serviço Social, 
firmou convênio com a clínica Corpore 
Fisioterapia Especializada com desconto 
de 10% nos serviços de tratamento da 
coluna, osteopatia, ortopedia, palmilhas 
posturais, avaliação podoposturológica 
(teste da pisada), baropodometria, pilates 
personalizado, auriculoterapia, RPG, dry 
needling (agulhamento a seco), terapia 
manual, microfisioterapia, crochetagem 
mioaponeurótica, K-Taping.

A clínica fica na Avenida Juracy Maga-
lhães Junior, n. 2490, Centro médico 
Salvador, Itaigara. 
O contato deve ser feito pelos telefones 
(71) 3022-2994/ 3016-2995/ 99103-
7554, com Darlan Pelegrino.

Associados têm desconto
nos veículos da Carmel

O Serviço Social da Ampeb firmou mais 
uma parceria em benefício dos associados. 
A loja de veículos Carmel disponibilizou uma 
tabela de descontos exclusiva para a asso-
ciação na aquisição de veículos das marcas 
Jeep, Ram, Chrysler, Importados e Dodge.

OGUNJÁ: Av. General Graça Lessa, 80,
Vale do Ogunjá  

RIO VERMELHO: Av. Oceânica, s/n.
Telefone: (71) 3017-8080/ 3032-5151 

Paulo Vaz, gerente comercial
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UNIDADES

Barreiras
Endereço: Avenida Clériston de 

Andrade, 2177 – São Miguel/ Te-
lefone: (077) 3612-9800

Luís Eduardo Magalhães
Endereço: Avenida Enedino A da 
Paixão, 3714 – Santa Cruz / Te-

lefone: (077) 3639-5300

Gerente Barreiras e LEM: 
João Paulo

Telefone: (077) 3612-9806 
/ (077) 9 8835-1081

Eunápolis
End.: Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, 844 – Ivan Moura  
Telefone: (073) 3166-5200

Gerente: Josué Murta 
Telefone: (073) 3166-5203 /

(073) 9 8835-5162

Teixeira de Freitas
End.: Avenida Presidente 

Getúlio Vargas, 642 – Trevo 
Telefone: (073) 3263-9300
Gerente: Adriano Fonseca  
Telefone: (073) 3263-9310 

/ (073) 9 8869-7274

Irecê
End.: Rodovia Ba, S/N,

KM 354, Centro 
Telefone: (074) 3688-7900

Gerente: Duda Brandão
Telefone: (074) 9 8824-7652

Ampeb fecha convênio 
com concessionária do 

interior do Estado

O Serviço Social da Associação do Ministério 
Público do Estado da Bahia (Ampeb) firmou 
parceria com as Lojas Buriti, distribuidora da 
Ford. A revendedora está presente nas cida-
des de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, 
Eunápolis, Teixeira de Freitas e Irecê. Todos 
os meses será encaminhada à Associação 
tabela de descontos nos veículos.

Site: http://www.buritiford.com.br
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Para você, SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, a Alfa oferece
diversas facilidades para realização de seus projetos. Confira as vantagens:

u Condições especiais2 para portabilidade de dívidas
u Crédito com taxas exclusivas e prazos flexíveis
u Atendimento personalizado para suas necessidades

REALIZE SEUS SONHOS
COM O EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO1 ALFA

¹ Sujeito a análise cadastral, aprovação de crédito e margem consignável disponível. ² O CET – Custo Efetivo Total 
– será apresentado pela Alfa na ocasião da contratação. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso. SAC: 0800 
725 0044 – e-mail: sacfinanceiraalfa@alfanet.com.br  / Ouvidoria: 0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br. 
Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140.

0800 323 2532  |  071 2105 7301

financeiraalfa.com.br

/consignadoalfa

Fale conosco e nossos especialistas irão até você!
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Academia Infinity 
Wellnes Club
Desconto de 10% nas 
modalidades de musculação, 
ginástica, aula de dança, 
spinning, yoga e aula de 
natação; nos produtos à venda 
na loja Forme; Nos serviços 
oferecidos pelo Viva Spa;
Contato: (71) 3038-8000
Av. Luís Vianna, S/N, QdF4, 
Lote 01 – AlphaVille

Avanço Odontologia
Serviços oferecidos: estética 
dental, implantodontia e prótese.
Tabela diferenciada para 
associados da Ampeb;
Contato: (71) 3013-3200/ 3700
Av. ACM, Edf. Thomé 
de Sousa, sala 620 – 
Caminho das Arvores 

HPet Shop
Desconto de 10% nos serviços 
de banho e tosa de cães e 
gatos, exceto em pacotes 
promocionais  e nas compras 
de produtos, brinquedos, 
assessórios e medicamentos. 
Contato: (71) 3240-0032
Rua Paranã, nº. 41 – Pituba.

Clinica Encanthar
Serviços oferecidos: 
implantodontia e prótese.
Tabela diferenciada para 
associados da AMPEB;
Contato: (71) 3016-
0303/ 3354-6924 
Av. ACM, Centro Empresarial 
Joventino Silva, sala 
1021, nº 811, Itaigara

Dalys Tour Viagens 
Turismo e Eventos 
• Descontos permanentes 
para crianças com menos 
de 12 anos nas passagens 
aéreas e na parte hoteleira 
dividindo com dois adultos. 
• Descontos de até 10% para os 
pacotes turísticos, de operação 
própria da Daly´s Tour.
• Descontos de até 5% para 
os pacotes turísticos 
operados por terceiros. 
• Faturamento de 10 dias, 
através de boleto bancário ou 
parcelamento sem juros no 
cartão de credito, conforme 
as normas das Cia. Aéreas 
e Operadoras turísticas. 
• Tarifa Hoteleira nacional, 
com desconto, conforme 
acordo Hotel-Agência. 
• Aluguel de Carro no 
Brasil e no exterior (Hertz, 
Localiza, Avis, etc)
• Vendas de tickets de trem 
no exterior (Eurail pass).
• Tramitação de vistos 
consulares, como Estados 
Unidos, Canadá, etc.
• Intercâmbio e cursos no 
exterior e com especial 
programação para 
maiores de 40 anos.
Contato: (71) 3243-0156 /
(71) 3243-0877
Av. Estados 52 - Edif. 
Cervantes – Sala 
404 - Comércio

Widex Aparelhos Auditivos
Desconto de 10% na compra 
de aparelhos auditivos
Contato: (71) 3359-3993
Av. Antônio Carlos Magalhaes, 
1034, Edf. Pituba Parque 
Center, sala 333.

Hotel Portal da Princesa
Desconto de 10% durante a 
semana e de 16% no fim de 
semana sobre as tarifas.
Contato: (75) 2102-
6366/ 3614.6660
Av. Sampaio, 641 – Centro 
- Feira de Santana/BA

Incorplan Incorporações 
Desconto de 10% no valor 
do sinal nos lotes do 
FAZENDA REAL RESIDENCE;
50% (cinquenta por cento) 
de desconto no valor do sinal, 
nos lotes da FAZENDA REAL 
RESIDENCE ARACAJÚ;
Contato: (71) 3358-1500
Av. ACM, Edf. Comercial Royal 
Trade sala 309 - Brotas

Club Stand Up Paddle 
Tabela diferenciada para 
associados da Ampeb nos 
serviços de aluguel e 
guarderia de pranchas 
de stand up.
Contato: (71) 3418-7007
Av. Sete de Setembro, 
3.577 – loja 15, Barra

Restaurante Barbacoa 
Desconto de 10% no 
fechamento da conta
Contato: (71) 3342-4666
Av. Tancredo Neves, n° 909 
– Caminho das Árvores

Real Classic Hotel
O Real Classic Hotel, localizado 
em Aracaju, está oferecendo 
desconto de 60% nos serviços 
de hospedagem. A parceria é 
válida em períodos de baixa 
estação, exceto períodos 
de pacotes, alta estação, 
feriados e congressos. Valor 
de tarifa até 28/12/16.
Endereço: Av. Santos Dumont, 
Orla de Atalaia, s/n – Coroa 
do Meio/ Aracaju – SE
Telefone: (79) 2106-7018/7020 
– Contato: Isabelle Sayane
E-mail: marketing@
realclassichotel.com.br
Site: http://realclassichotel.
com.br/

Ebateca de Villas do Atlântico 
A Ebateca de Villas do 
Atlântico está oferecendo 
aos associados desconto de 
10% nos cursos de ballet 
clássico, jazz dance (adulto 
e infantil) e dança de salão.
A escola de dança fica 
localizada na A. Praia de 
Pajussara, QD. D28, lote 
9, Lauro de Freitas.
Telefones: (71) 3379-0983 
/ Contato: Maria Thereza
E-mail: villas@ebateca.com.br
Site: http://www.ebateca.com.br

Serviços

Outros Convênios

Consulte relação completa em 
www.ampeb.org.br/convenios
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Aniversariantes
OUTUBRO

NOME
Lara Ferrari Fonseca
Nadja Brito Bastos
Gustavo Emanuel de O. L. S. Muniz
Michele Aguiar Silva Resgala
Maria José Andrade de Freitas
Millen Castro Medeiros de Moura
Moisés Ramos Marins
Dinalmari Mendonça Messias
Sandra Patrícia Oliveira
Marcelo Miranda Braga
Adalvo Nunes Dourado Júnior
Renata Soares Tallarico
Fernando Lucas C. V. de Souza
José Jorge Meireles Freitas
Adalberto da Costa Dórea
José Renato Oliva de Mattos
Luciana André de Meirelles
Nilson Souza
Rita Margareth Coelho da Silva
Diana Sobral Bentes de S. Brasil
Ailson de Almeida Marques
Cintia Crusoé Guanaes G. Soares
Ana Cláudia Fonseca Costa
Advany Figueiredo Silva
Maria da Glória Carmo Silva
Leandro Ribeiro de M. Oliveira
Sebastião Coelho Correia
Cristiano Chaves de Farias
Bianca Geisa Santos Silva
Lidivaldo Reaiche R. Britto
Maria de Jesus Portela
Geraldo Antonio Vilaboim
Maria de Jesus P. Valadares
Tiago de Almeida Quadros
Antônio Sérgio dos A. Mendes
Marcelo Gois da Fonseca
Nivea Cristina Pinheiro Leite
Ozenir Lima Figueiredo
Tereza Jozilda F. de Carvalho
Aroldo Almeida Pereira
Nivaldo dos Santos Aquino
Milena Soares Rocha
Tarsila Honorata M. da Silva
Moacir Silva do N. Júnior
Gilberto Ribeiro de Campos
Ana Luzia dos Santos Santana
Marisa Marinho J. M. de Oliveira
Lygia Jabur Abud
Maria Amélia Sampaio Goes
Yvanilde Bancillon Faillace
Marcos Almeida Coelho
Igor Clóvis Silva Miranda
Aline Curvelo Tavares de Sá
José Ferreira de Souza Filho
Ana Bernadete M. de Andrade
Márcio do Carmo Guedes
Jailson Trindade Neves
Márcia Costa Bandeira Gomes
Alice Alessandra A. Jácome
Fernando Antônio M. Lucena
Luciélia Silva Araújo Lopes

DIA 

01 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
04 
04 
04 
05 
06 
06 
06 
07 
07 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
09 
09 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24
25 
26 
26 
29 
29 
30 
31 
31   

NOVEMBRO

NOME

João Paulo Santos Schoucair

Paulo Marcelo de Santana Costa

Paola Roberta de Souza Estefan

Manoel Fernandez Cordeiro

Marcelo Pinto de Araújo

Wallace Carvalho M. de Barros

Juliana Varela Rodrigues de Barros

Marcelo Henrique Guimarães Guedes

Aline Danielle B. Milcent R. de Araújo

Ediene Santos Lousado

Iraildes Trindade Rocha

Sidney Joaquim de Meirelles

Adriana Imbassahy G. M. Lagrota

Jacqueline de Farias B. Magnavita

Solange Anatólio do Espírito Santo

Ana Cláudia Martins B. Spinola

Eunice Cardoso da Silva Lynch

Nívia Carvalho Andrade Rodrigues

José Alberto Leal Teles

Luis Alberto Vasconcelos Pereira

Ana Cristina Veloso de Carvalho

José Edivaldo Rocha Rotondano

Monia Lopes de Souza Ghignone

Mônica Teresa G. S. Nascimento

Tiago Ávila de Souza

Felipe Otaviano Ranauro

Lucy Mary Freitas C. Thomas

Cecília Carvalho Marins Dourado

Pedro Maia Souza Marques

Maria Anita Araruna Correa

Matheus Polli Azevedo

Simone Lins Rocha Cohim

Adriano Nunes de Souza

Antônio Carlos Leão Martins

Maria das Graças de A. Marinho

Hamilton Peleteiro Tourinho

Aline Valéria A. Salvador

Silvia Neli Teixeira Cardim Brito

Newton Carvalho de Almeida

Rogério Bara Marinho

José Botelho Almeida Neto

Roberta Masunari

Marcos David Gaspar Bezerra

Sansulce de O. Lopes Fillardi

Vicente Ramos de Araújo

Hortênsia Gomes Pinho

Ana Isabela Ribeiro Souza

Severina Patrícia Fernandes

Pedro Costa Safira Andrade

Andréa Lemos Fontoura

André Luis Lavigne Mota

Valmiro Santos Macedo

Mariangela Lordelo dos Reis

Rozalvina de Freitas B. Martinez

DIA 

01 

01 

01 

02 

03 

03 

04 

04 

05 

05 

05 

06 

06 

06 

06 

06 

07 

07 

08 

08 

09 

09 

10 

11

11

11

12 

12 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

17 

20 

23 

23 

25 

25 

25 

25 

27 

27

27 

28 

29 

29 

29 

30 

30

DEZEMBRO

NOME
Thyego de Oliveira Matos
Sônia Regina O. Suga
Araci Bites de C. Cardozo
Tiago Alves Pacheco
Glória Brazilirdes S. de Souza
Thiara Rusciolelli Souza
Tricia Maria Nunes Lira
Tânia Regina O. C. e Santos
Sheila Santos de Almeida Costa
Patrícia dos Santos Ramos
Léa Liberato Matos Pellegrini
Aurea Lúcia Souza S. Loepp
Guilherme Pinheiro C. Prates
Kárita Conceição C. de Lima
Susi Giovani G. Cerqueira
Antônio Luciano Silva Assis
Rita Márcia Leite Santos
Guacira Pires V. G. de Carvalho
Fernando Rodrigues de Assis
Sônia Maria da Silva Brito
Sara Gama Sampaio
Karina Gomes Cherubini
Maria Helena Porto Fahel
Izabel Cristina Vitória Santos
Alexandre Carvalho F. Cavalcanti
Maria Adélia Bonelli B. Teixeira
Márcia Luzia Guedes de Lima
Cleusa Boyda de Andrade
Clotilde de OLiveira Mattos
Lívia Luz Farias
Eliude Maria Luiza de O. Medrado
Júlio Cezar Lemos Travessa
Vilobaldo Bastos de Magalhães
João Alves da Silva Neto
Cláudia Lula Xavier Garcia
Silvia Correa de Almeida
Pedro Nogueira Coelho
Nataly Santos de Araújo
Ana Carolina Campos T. G. Freitas
Semiana Silva de Oliveira Cardoso
Valdelice Mandarino B. Rezende
Lígia Maria Andrade Silva
Geraldo Agrelli Lobo
Geder Luiz Rocha Gomes
Marcelo Moreira Miranda
Wilson Henrique F. de Andrade
Moises Guarnieri dos Santos
Mariana Tejo Marques de Oliveira
Márcia Morais dos Santos Vaz
Márcia Regina dos Santos Virgens
Aécio Dalcum Teixeira do Amaral
Aureo Teixeira de Castro
Verena Aguiar Silveira Dunham
Natalina Maria Santana Bahia
Armênia Cristina Santos
Yara de Campos Fontes
Aurivana Curvelo de Jesus Braga
Fábio Fernandes Corrêa
Lolita Macêdo Lessa
Ícaro Tavares C. de Oliveira Bezerra
Waldemir Leão da Silva
Darrielle Costa Fernandes Aleixo
Fabiane Lordêlo Rêgo
Carlos Martheo C. Guanaes Gomes
Edmundo Reis Silva Filho
Iara Augusto da Silva
Dulce Calmon de B. P. de Almeida

JANEIRO

NOME
Maria Ivone Souza Rocha
Bruno Pinto e Silva
Renata Caldas Sousa Lazzarinii
Augusto Joaquim de Azevedo Junior
Railda Rodrigues Suzart
Gean Carlos Leão
Cesar Luiz Paiva Correia
Thaís Monte Santos Passos Polo
Márcio de Oliveira Neves
Alex Moura Santos
Dario José Kist
Vilma Cecília Batista
Eny Magalhães Silva
Airton Oliveira Souza
Ana Friederiecka T. S. F. de Oliveira
Luciano Medeiros Alves da Silva
Dorival Joaquim da Silva
Maria Ursula Lemos Santiago
Arx Thadeu Aragão Cruz
Paulo Roberto Coelho Brandão
Idelzuith Freitas de Oliveira Nunes
Anna Maria de Lacerda
Marcos Santos Alves Peixoto
Leonor Salgado Atanázio
Ramires Tyrone de Almeida Carvalho
Luciano Taques Ghignone 
Célia Maria de Lima Dantas
José Carlos Rosa de Freitas
José Reis Neto
Rocio Garcia Matos
José Marinho das Neves Neto
Ricardo José André Rabelo
Dioneles Leone Santana Filho
Alice Koerich Inacio
Marcelo Cerqueira César
Marly Freire Santos
Mayumi Menezes Kawabe
Susila Ribeiro Machado
Carla Graziela Costantino de Araújo
Milane de Vasconcelos C. Tavares
Elias Silva Rodrigues
Jo Anne da Costa Sardeiro Silveira
José Vicente Santos Lima
Marly Barreto de Andrade
Paulo César de Azevedo
Norma Angélica Reis C. Cavalcanti
Rômulo de Andrade Moreira
Renata Barros Dacach
Daniela Baqueiro Vargas Leal Alves
Manoel Pinto de Figueiredo
Elzita Silva Vieira Santos
Fabrício Guida de Menezes
Gildásio Galrão de Oliveira Neto
Angélica Maria Filgueiras da Fonseca
Cláudia Luíza Ribeiro Elpídio
Clarismundo de Souza Ramos
Ana Vitória Conceição Gouveia
Gildásio Rizério de Amorim
Clarissa Diniz Guerra de A. Sena
Marília de Campos Souza
Maria das Graças Souza e Silva
Sinval Castro Vilasboas
João Paulo de Carvalho da Costa
Adriana Teixeira Braga
Dahiane Bulcão Caldas G. Pereira
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
Regina Maria da Silva Carrilho
Luciano Pitta Santos
Humberto Araújo
Ítala Maria de Nazaré Braga Cicerelli
Francisco Sérgio D´Andrea Espinheira
Lívia de Carvalho da Silveira Matos
Alex Bezerra Bacelar

DIA 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
06 
06 
06 
07 
08 
08 
09 
09 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
20 
20 
20 
22 
22
22 
23 
23 
23 
24 
25 
25 
25 
26 
27 
27 
27 
29 
29 
30 
30 
30 
31 
31

DIA 
01

02
03
05
05
06
06
06
07
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
25
26
26
26
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
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