
Nº 67

M A I O

2017

ANO XX

Previdência
Reforma da

ATUAÇÃO
Critérios de Merecimento - Ampeb vem levantando, 
desde 2013, as discussões sobre objetivação das 
regras para a movimentação na carreira. Pág 56.

NACIONAL
Gastos Públicos - Entidades 
do MP questionam o novo 
regime fiscal no STF. Pág 32.

DIA NACIONAL DO MP
Ampeb produz material especial sobre a 
tuação dos membros do MP-BA. Pág 67.

Considerada um retrocesso, 
com a supressão de direitos 

fundamentais dos servidores 
públicos, a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 287/16 
do Governo Federal tem causado 

preocupação aos membros do Ministério 
Público de todo o país já que vai de 

encontro a princípios e garantias 
inerentes à Constituição de 1988. 
Veja mais nas páginas de 14 a 23.
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Com a Reforma da 
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governo federal, a capa 

da Revista da Ampeb faz 
uma crítica ao processo de 
mudanças elencados na lei 
que se encontra em votação 
por nossos representantes.



Janina Schuenck 
Presidente da Ampeb

Caros colegas,

Encerrando a atual gestão, trazemos 

um retrospecto de algumas das atividades empreendidas 

pela AMPEB, vislumbrando, neste momento de conclusão 

de um ciclo, instante propício à uma análise dos resultados 

alcançados, desafios a enfrentar e avanços a perseguir. 

Com o país sendo repaginado e práticas nada republicanas 

dissecadas e combatidas a partir do protagonismo do 

Ministério Público e Judiciário, percebemos tentativas de 

intimidação e retaliação que não toleraremos, e conclamamos 

a sociedade, por quem agimos, a se irmanar conosco na 

defesa das Instituições que são alicerces do nosso regime 

democrático. Juntamente à CONAMP, a AMPEB fortalece 

a trincheira contra projetos de lei e propostas de emenda 

à Constituição que visam amordaçar ou tolher a atuação, a 

autonomia e as garantias do Ministério Público.

A proteção dos interesses da sociedade e a luta contra a 

corrupção e criminalidade se ramificam em nosso Estado a 

partir do trabalho constante e valoroso dos nossos colegas 

em cada procedimento em que atuam, alcançando, por 

vezes, operações maiores, a exemplo da “Adsumus”, “Quali”, 

“Sede de Justiça”, “Borda da Mata” e da “Citrus”. Por certo, 

a maior riqueza do Ministério Público baiano está na força 

e dedicação de seus Membros, que se desdobram para 

suprir o esvaziamento dos quadros. A vocês, colegas, nosso 

agradecimento por honrarem o MP, e foi nesse espírito a 

sequência de publicações feitas quando do Dia Nacional do 

Ministério Público, que também encartam esta revista.

Permaneçamos firmes e unidos, trilhando o caminho do 

bem. Rememorando a lição daquele que foi lenda em vida, 

Nelson Mandela, invocada no nosso discurso de posse, em 

junho de 2015:  “O que importa na vida não é o simples fato 

de ter vivido. A diferença que fizemos na vida dos outros vai 

determinar a importância da vida que conduzimos.” 

Millen Castro 
Vice-presidente

Participar da Diretoria da AMPEB 
tornou-me mais consciente sobre as 
dificuldades institucionais e trouxe-
me a oportunidade de discutir e 

implementar alternativas para solucioná-las. Constatei o 
quanto a AMPEB é essencial para que os membros do MP-
BA atuem com independência funcional, protegidos contra 
os ataques externos e os obstáculos internos. Trabalhemos, 
pois, todos nós para que a nossa associação torne-se cada 
vez mais fortalecida.

Patrícia Kathy Medrado
Secretária-geral

Estar na equipe de gestão da Ampeb 
me trouxe muitos desafios, os quais 
só experimenta quem se dedica 

verdadeiramente à causa associativa. Caminhar ao lado de 
colegas leais e competentes foi o porto seguro para que os 
obstáculos fossem superados. Juntos com os associados, 
seguimos todos em busca dos objetivos de defesa da classe, 
munidos da certeza de que, unidos, somos muito mais fortes.

Edmundo Reis Silva Filho
Diretor administrativo

Finda-se mais uma gestão da nossa 
associação de classe - AMPEB. Mais 
uma vez tive a honra de compor esse 

seleto grupo de abnegados que ao longo de dois anos se 
dedicaram a enfrentar incansavelmente todas as adversidades 
decorrentes desse período de extrema turbulência no cenário 
nacional. 
Colho do ensejo para desculpar-me pelos vários momentos 
em que não me foi possível ombrear os colegas de gestão em 
face das atribulações do dia-a-dia.
Desejo à nova composição sucesso na condução dos trabalhos 
afiançando a minha plena convicção de que nossas plurais 
reivindicações não estariam em melhores mãos.

Editorial
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Ricardo de Assis Andrade
Diretor inanceiro

Ter sido um dos diretores da Ampeb de 2015 
a 2017, conhecer melhor essas pessoas 
incrivelmente compromissadas, que integraram 
a Diretoria e os Conselhos Fiscal e Consultivo, 
na defesa das prerrogativas da classe e ter tido a 

oportunidade de contribuir, mesmo que minimamente, para a gestão da 
nossa Associação me trouxe muita satisfação.
Agradeço aos demais componentes da Diretoria, que confiaram a mim 
essa missão tão difícil e importante. A Janina, nossa Presidente, meu 
agradecimento especial, pela dedicação, fibra e competência para liderar 
essa equipe e defender de forma intransigente nossos muitos interesses, 
dentro e fora do Estado. Desejo à nova Diretoria que se forma muito 
trabalho e sucesso.

Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo
Diretora sociocultural

A harmonia e o constante apoio mútuo 
caracterizaram essa gestão da AMPEB, que 
teve grandes desafios e, muitas vezes, foi 
chamada a atuar e a mudar o que precisava ser 
mudado. Vivemos tempos difíceis: crise no país 

e constantes ataques a nossa instituição... e nunca nos intimidamos ou 
deixamos de agir do modo que acreditamos que era o ético, o moral, o 
justo e o correto. Na diretoria sociocultural, conseguimos confraternizar 
nas festas já tradicionais da AMPEB e discutir temas de relevância 
institucional no congresso realizado. A preocupação com os associados 
foi a nossa constante.

Thyego de Oliveira Matos
Diretor de esportes

Não estava em meus planos fazer parte da 
diretoria da AMPEB. Nunca sequer havia pensado 
nisso. Até que me veio o convite. Primeiramente, 
pelo colega Augusto César. Na sequência, a 
reiteração foi feita pelo colega Alexandre Cruz.Apesar 

de relutar por um momento, acabei aceitando. E já se passaram dois anos.
Ao longo desse período, fazer parte da diretoria da AMPEB foi, de fato, 
uma experiência enriquecedora. Muitos não têm ideia da riqueza da 
nossa Associação. Uma infinidade de questões, demandas e atividades 
são ali idealizadas/desenvolvidas constantemente.
À frente da diretoria de esportes, ampliamos o apoio a nossa equipe de 
futebol, bem como estendemos as atividades esportivas proporcionadas 
por nossa associação, tais como o stand up paddle, escolinha de 
futebol para os filhos dos associados, torneio de tênis, entre outros. 
Nosso próximo desafio será aprimorar o que já foi feito e inserir novas 
modalidades esportivas, tais como corridas e ciclismo.
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Ampeb Entrevista

1 - Tem se afirmado que a PEC 287 atinge brutalmente 
as mulheres, ao igualar a idade para aposentadoria com 
a dos homens, desconsiderando a jornada extraordinária 
das mulheres no âmbito doméstico. Como o senhor avalia 
essa questão? 

Um grave retrocesso histórico. A aposentadoria 
a menor para a mulher não é privilégio, é ação 
afirmativa para a corrigenda do natural desgaste 
ao qual submetida a mulher pela dupla jornada. No 
século XXI deveríamos ter o avanço dos direitos 
sociais e não o seu encolhimento. Aliás, para 
toda a temática previdenciária, há um princípio 
norteador, o da vedação ao retrocesso social, 
ínsito ao princípio do devido processo legal, 
princípio este que se aplica também na produção 
legislativa (e não só ao processo judicial). Outras 
situações propostas pela PEC também implicarão 
em injustificável retrocesso social (e falamos aqui 
do regime geral da previdência e de assistência, 
que juntos com a saúde formam o conceito de 
seguridade social), como o aumento da idade para 
a aposentadoria rural (e que será pior ainda para as 
mulheres. Para elas o acréscimo será de 10 anos) 
e a instituição de alíquota para esses próprios 
segurados, a possibilidade de pensão inferior 
a um salário mínimo (e que terá efeito perverso 
sobre uma nova geração de brasileirinhos) além 

Paulo Penteado é promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado de São Paulo 

e 1º secretário da Associação Paulista do 

Ministério Público (APMP). A pedido da Associação Na-

cional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), 

Penteado fez um estudo técnico completo a respeito dos 

efeitos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

287/16 que modifica o sistema de Previdência Social 

e altera regras de aposentadoria. O estudo feito aborda 

os efeitos da PEC em relação aos servidores públicos. 

A Ampeb entrevistou o promotor de Justiça para saber 

como a aprovação da proposta vai afetar negativamente 

na aposentadoria das mulheres, mudanças nas regras 

de transição, consequências das alterações nas regras 

hoje vigentes para servidores já aposentados e pension-

istas e contrapontos entre o que o governo propaga e o 

real impacto que a reforma apresentada acarretará. Veja 

como foi a entrevista:

Ampeb
ENTREVISTA

           A aprovação da PEC 
como proposta causará uma  
    diáspora no setor público,  
    quase todos que tem o 
tempo irão se aposentar ...
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de aumentar a idade para o Benefício de Prestação 
Continuada e permitir sua desvinculação ao salário 
mínimo (benefício assistencial para deficientes e idosos 
em absoluta situação de hiposufiência econômica). 
Estas situações – e que serão mais atrozes para com 
as mulheres – não espelham 
qualquer avanço de direito 
social, muito ao contrário. 
Se essas alterações foram 
incorporadas ao texto 
constitucional, deixaremos 
de ter uma Carta Cidadã e não 
pode o Poder Constituinte 
reformador alterar a 
essência daquilo que nos 
foi legado pelo Poder Constituinte originário, afrontando 
aos princípios de justiça material, proporcionalidade, 
razoabilidade e segurança jurídica. 

2 - A reforma proposta pelo Governo atinge direitos já 
adquiridos? Quais os principais questionamentos às regras de 
transição colocadas na PEC 287? As regras de transição se 
pautam apenas na idade ou consideram também o tempo de 
contribuição?

A proposta do governo traz, de face, um grande risco 
para os servidores públicos que já adquiriram o direito 
e não o exerceram. Ainda que em sua exposição de 
motivos (assinada por Ministro da área econômica, e 
não pelo Presidente da República) afirme o contrário 
(que irá proteger os direitos adquiridos, mas ainda não 

exercidos), a redação do seu art. 5º, parágrafo único, diz 
que a eles (quem tem tempo para se aposentar e ainda 
não exerceu o direito) será a aplicada a lei da época (da 
satisfação dos requisitos para a aposentadoria) ou “a lei 
vigente”, e a lei vigente é a lei do hoje que pode ser alterada 

amanhã. Contrariamente, e 
ao tratar do Regime Geral 
de Previdência (art. 14), 
a PEC diz que para quem 
tem direito adquirido (e não 
exercido) será aplicada a lei 
“então vigente”, quer seja, a 
lei do passado. A aprovação 
da PEC como proposta 
causará uma diáspora no 

setor público, quase todos que tem o tempo irão se 
aposentar e isto tornará, mormente a após a aprovação 
da PEC dos gastos ao menos para a União, impossível a 
plena reposição dos quadros. O serviço público no Brasil 
entrará em colapso e o prejuízo será da sociedade em 
todas as áreas. Quanto às “regras de transição”, não 
podemos chama-las assim. O que o governo propõe é 
um corte etário, pois somente garante a permanência nas 
atuais formatações do Regime Próprio de Previdência 
Social-RPPS (aposentadoria integral e paritária para 
quem ingressou no serviço público até a Emenda 
41/03; e aposentadoria por média de 80% das maiores 
contribuições para quem ingressou entre a Emenda 41 
e a efetiva implementação do regime complementar 
de previdência) para os homens com idade igual ou 
superior a 50 anos e para as mulheres com idade igual 

Paulo Penteado
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo 

e 1º secretário da Associação Paulista do Ministério Público (APMP).

Se essas alterações forem 
incorporadas ao texto 

constitucional, deixaremos 
de ter uma Carta Cidadã ...
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ou superior a 45 anos. Todas as emendas constitucionais 
que alteraram as regras de aposentação respeitaram os 
regimes de prévia adesão e esta (PEC 287/16) pretende 
criar um novel regime para os servidores que não tenham 
atingido a idade proposta – e sem qualquer comprovação 
do porque dessas idades adotadas de forma cabalística 
pelo governo – o que levará a situações absolutamente 
injustas, mormente por desconsiderar por completo 
o tempo de contribuição. Dois exemplos: homens que 
nasceram em 1967 e 1968. Aquele que nasceu em 1967 
começou a trabalhar tardiamente por contar, até então, 
com situação familiar favorável, ingressando no serviço 
público por concurso aos 36 anos em 2003 (portanto 
com direito à integralidade e paridade), possuindo 
14 anos de contribuição. Este estaria protegido pela 
“regra de transição”. O que nasceu em 1968 começou 
a trabalhar no serviço público após aprovação em 
concurso, e isto aos 18 anos de idade em 1986. Hoje 
ele tem 49 anos, 31 anos de contribuição, e está fora da 
“regra de transição”. Ninguém, até hoje, justificou essas 
idades de corte, aleatoriamente propostas, e nem o 
poderia. Uma regra de transição deve trazer balizamento 
comum, e com pequenas alterações que não subvertam 
a essência do regime existente para todos aqueles que 
estão na mesma situação de fato e de direito. Em uma 
das ADIN´s (3104) julgadas pelo STF sobre Reforma 
da Previdência, o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto 
vencedor (votou pela improcedência por entender que 
não houve alteração substancial do regime), vaticinou 
que não poderia outra Emenda Constitucional mudar 
o regramento para as posições em fieiras e que há 
imperatividade de regra de transição  obedecer à 
essência do regime previdenciário, acrescendo que não 
pode a busca pela aposentadoria (não nas situações 
em que já há direito adquirido, mas naquelas em que 
o direito está em curso) se verter em uma corrida de 
obstáculos com obstáculos em movimento, concluindo 
que a segurança jurídica (regra aplicável às situações 
em consolidação) é garantia constitucional posta ao 
lado, e em mesma hierarquia, do ato jurídico perfeito, do 
direito adquirido e da coisa julgada. In verbis: “Portanto, 

gostaria de pontuar esses aspectos, porque espero 
que, amanhã, já não venha uma nova emenda fazendo 
uma nova alteração, em se tratando de cláusula de 
transição, ou que se anime até mudar outros critérios, 
consolidando aquilo que chamei aqui de uma corrida 
de obstáculo com obstáculo em movimento”. A PEC 
287/16 simplesmente ignora tudo isto, conspurcando 
os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, 
proporcionalidade e da justiça material.   

3 - A Reforma proposta pelo Governo também atinge os 
aposentados e pensionistas? Quais as principais mudanças? Há 
sugestões de emendas para a preservação dos seus direitos?

Claro que a relativização do princípio do direito 
adquirido para quem já tem tempo para se aposentar 
poderá reverberar, no amanhã, no direito daquele que já 
estava aposentado quando da eventual promulgação da 
PEC 287/16. A relativização do direito adquirido e das 
garantias constitucionais é sempre um enorme perigo, 
não só para o indivíduo, como também para a própria 
noção de democracia. Outro ponto importante toca aos 
pensionistas. A PEC traz uma enorme redução do valor 
das pensões e sua impossibilidade de acumulação com 
a aposentadoria do próprio beneficiário da pensão, mas 
não apresenta qualquer compensação para a bilionária 
quantia já dispendida pelos segurados até hoje. Pagou-
se muito para se ter pouco, afora o reflexo social que 
isto representará para a diminuição da renda familiar (e 
por extensão da riqueza circulante). Isto tem inequívoco 
efeito de confisco. Não tenho dúvida de que essas 
questões, e outras, seriam rechaçadas pelo Tribunal 
Guardião da Constituição (Supremo Tribunal Federal), 
mas melhor será – a par da segurança jurídica – que 
elas sejam extirpadas do texto da PEC, e para tanto (bem 
como para outros pontos da PEC) a CONAMP produziu 
várias emendas, tanto pela FRENTAS (entidade que 
congrega as Associações Nacionais do Ministério 
Público e da Magistratura) como pelo FONACATE 
(Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado). 
Aliás, gostaria de registrar o empenho e a dedicação 

Ampeb Entrevista
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extremadas da Presidente da CONAMP, Norma Angélica 
Reis Cardoso Cavalcanti e dos Presidentes das afiliadas 
para o enfrentamento da Reforma da Previdência, 
que estiveram diversas vezes nas últimas semanas 
na Câmara dos Deputados, colhendo pessoalmente 
assinaturas dos Deputados Federais para as emendas 
da CONAMP/FRENTAS. 
4 - Os cálculos divulgados pelo governo e amplamente 
difundidos em sua propaganda institucional estão corretos? Há 
rombo no regime geral da previdência social?

Na Nota Técnica sobre a Reforma da Previdência da 
CONAMP, bem como na cartilha sobre a reforma editada 
pela CONAMP, em parte reproduzida pela AMB, está 
demonstrado que para o RPPS, e tomados os próprios 
dados trazidos pelo 
próprio governo federal 
no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentária 
apresentado em 2016, 
especificamente em seus 
anexos IV.6 e IV.7, o déficit 
decai de 1,10% do PIB em 
2016 para para 0,43% 
em 2060 (passando 
para 0,95% em 2026, 
0,77% em 2036, 0,62% 
em 2046 e 0,48% em 
2056). Esta situação 
se repete no RPPS dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Em 2004 o déficit 
do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Muncípios 
(segundo dados do então Ministério da Previdência) foi 
de R$ 18.465.436.035,34, ou de 0,94% do PIB (de 1,959 
trilhões de reais). Em 2014 (último exercício consolidado), 
esse déficit foi de 32,5 bilhões de reais, ou 0,59% 
do PIB (de 5,521 trilhões de reais). São necessárias 
duas explicações. Para 2016 o estimado déficit de 

68,8 bilhões pressupunha que todos os servidores 
que tivessem tempo para tanto se aposentariam no 
início daquele exercício (o que não ocorreu e não 
ocorreria). Consolidado o exercício, o próprio RREO 
(relatório resumido de execução orçamentária) de 2016 
demonstra que o déficit do RPPS da União foi de 39,9 
bilhões. Ou seja, mesmo partindo de superestimatima de 
72% (68,8 bi imaginários contra 39,9 bi reais), vê-se que 
o déficit decai ao longo do tempo, e isto porque todas 
as distorções sobre a aposentadoria do setor público já 
foram corrigidas pelas Emendas Constitucionais 03, 20, 
41 e 47 (as quatro principais sobre a temática). Mesmo 
o déficit tem duas explicações. A primeira decorre 
de que 650 mil celetistas foram transformados em 
servidores públicos pela Constituição Federal de 1988, 

sem que carregados para 
o RPPS as contribuições 
que fizeram ao RGPS. 
Isto trouxe um impacto 
enorme, estimado na Nota 
Técnica da CONAMP em 
43 bilhões de reais/ano. 
Outra coisa a ser citada 
é que temos hoje um 
regime solidário de caixa 
(ou de repartição), isto é, 
quem está na ativa paga 
o benefício de quem se 
aposentou. Ocorre que a 
Emenda 41 trouxe – e isto 

foi implementado efetivamente em 04.02.13 no âmbito 
da União – o regime complementar de Previdência, 
de maneira que o servidor a partir de então admitido 
contribuirá não com 11% de seu subsídio/vencimentos 
(o que hoje representa contribuição máxima de R$ 
3.713,93) e sim no máximo com o teto do RGPS (hoje 
de R$ 608,44), de maneira que o colchão (receita) 
diminuirá no curto e médio prazo, antes de que, a longo 
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Não tenho dúvida de que 
essas questões, e outras, seriam 

rechaçadas pelo Tribunal Guardião 
da Constituição (Supremo Tribunal 

Federal), mas melhor será – 
a par da segurança jurídica – 

que elas sejam extirpadas 
do texto da PEC.
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prazo, a despesa também diminua. Há outra questão 
muito interessante e que descobrimos. O governo 
reiteradamente fala em “X” por cento do PIB de déficit 
da Previdência ao londo do tempo. Qual PIB projetado 
na avaliação atuarial para 2017? Ninguém sabe. Mas 
tomado o RREO de 2016 (dezembro), vemos que o 
governo trabalha com dois PIB´s diversos. A síntese da 
avaliação atuarial do RGPS e do RPPS, para 2017 em 
diante, está no RREO de dezembro/2016. O Governo 
apresenta valor do déficit ano a ano separadamente 
para cada regime, bem como percentual do PIB que 
encerraria cada déficit (do RPPS e do RPPS), mas não 
aponta, em número absoluto, qual seria o próprio PIB 
ano a ano. Ou seja, o governo traz um coeficiente (déficit 
em número absoluto) e o resultado (número percentual 
do déficit face ao PIB), mas omite o outro coeficiente, 
justamente o número absoluto do PIB. Como presentes 
as duas variáveis (valor do déficit e percentual do PIB), 
fácil calcular, por regra de três, o PIB pelo governo 

projetado. Exemplificativamente para o ano de 2046 (e 
poderia ser para qualquer outro), o déficit projetado para 
o RPPS seria de R$ 266.289.804.000,00 ou 1,3% do PIB. 
Se R$ 266.289.804.000,00 é 1,3%, 100% (todo o PIB) 
é de R$ 20.483.831.076.923,08. Já o déficit projetado 
para o RGPS foi de R$ 3.928.529.000.000.00 ou 8,9% 
do PIB. Se R$ 3.928.529.000.000.00 é 8,9%, 100% 
(todo o PIB) é de R$ 44.140.775.280.898,88. Aliás, para 
apresentar um déficit do RPPS, para 2046, em 1,3% do 
PIB, o governo teve que reduzir 50,77% o PIB projetado 
no anexo IV.7 do PLDO apresentado em 2016 (de R$ 
41.604.821.000.000,00 para R$ 20.483.831.076.923,00).  
Na verdade é impossível haver duas projeções oficiais 
de PIB diferentes para o mesmo ano, o que demonstra 
a absoluta inconsistência das avaliações atuariais feitas 
pelo governo. Ou uma projeção de PIB está errada, ou 
ambas (para RPPS e RGPS) estão erradas, mas ambas 
não podem ser corretas. Como um governo pode falar 
em aumento futuro de despesa da previdência face 
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ao PIB, se esse mesmo governo não sabe qual o PIB 
efetivamente ele projeta? Isto demonstra, com todo o 
respeito, um empirismo incompatível com a solução 
de questões dessa magnitude.  Quanto ao RGPS, os 
dados entabulados ano a ano pela ANFIP (Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) 
demonstram que o RGPS foi superavitário entre 2000 
e 2015 (último exercício consolidado e com os dados 
amplamente divulgados). Eventual déficit em 2016 deve 
ser creditado ao desemprego, que retirou do sistema 
quase um milhão de segurados, a causar enorme 
perda de receita e elevação de despesa com o seguro 
desemprego. É necessário apresentar dois dados: o 
total do superávit do RGPS, de 2000 a 2015, remonta 
a R$ 2.127.042.463.220.76 (atualizados pela SELIC), e 
o total retirado das receitas da seguridade social pela 
DRU (Desvinculação das Receitas da União, então com 
alíquota de 20%), em mesmo período, remonta a R$ 
1.454.747.321.256,90(atualizados pela SELIC). Portanto, 
de 2000 a 2015, o RGPS rendeu aos cofres da União, 
entre superávit e DRU, R$ 3.581.789.784.477,66. Para se 
ter uma ideia da magnitude desses números, eles são 
maiores que o orçamento da União para 2017 (3,505 
bilhões de reais).  

5 - Qual a necessidade efetiva de uma nova reforma da 
previdência neste momento,  considerando que tivemos 2 
reformas recentes, em 1998 (Emenda Constitucional 20) e 
2003 (Emenda 41)?
 
O que vimos acima nos permite afirmar que não é 
a Previdência que deve ao Brasil, e sim que o Brasil 
deve à Previdência. Portanto, as grandes reformas 
(mormente de 1998 e 2003) já trouxeram equilíbrio aos 
sistemas de previdência, demonstrando que não há a 
necessidade de se proceder à mudança da previdência 
como preconizada na PEC 287/16. No dizer preciso 
do Ministro Carlos Aires de Brito na ADIN 3105, o 

problema não é de previdência, mas de providência pela 
(falta) de eficaz gestão do sistema. Mas alguém ainda 
poderia indagar: e o aumento da expectativa de vida? 
Pois bem, no Brasil a expectativa média de vida é de 
75 anos, ao passo que nos países da OOCD (paradigma 
usado na PEC 287), é de 81,2 anos. A expectativa de 
vida média com saúde aqui é de 65,2 anos e naqueles 
países, em média, de 71,5 anos. Quer dizer isto que o 
brasileiro terá alguns meses para aproveitar, com saúde, 
sua aposentadoria. Mas expectativa de vida é uma 
média nacional que desconfirma – e desconhece – as 
diversidades regionais. A expectativa de vida do sul não 
é a mesma do norte. E em uma mesma cidade, e isto 
revela recente estudo da UNICAMP, as expectativas 
são díspares. Se a expectativa média de vida em Alto 
de Pinheiros (bairro elitizado da Capital paulista) é de 
79,67 anos, em Cidade Tiradentes, bairro da periferia 
da mesma Capital, ela cai para 53,8 anos. O povo da 
periferia não vai, considerada a média, chegar à idade 
mínima de 65 anos para a aposentação, quem diria 
acumular 49 anos de contribuição para receber o 
benefício máximo. E eis ai outro dado importante: quer 
se estabelecer em 49 anos o período de contribuição 
para se obter o benefício máximo. Ora, no Japão – 
campeão mundial de longevidade e com pleno emprego 
– este período é de 40 anos. Quer-se, aqui, tempo de 
contribuição 22,5%  maior que do Japão. Tais dados 
demonstram os exageros pretendidos pela PEC 287/16.  

6 - Como distinguir a previdência da seguridade social? E quais 
os seus aspectos comuns? A confusão entre os dois institutos 
contribui para uma visão equivocada da situação?

O Constituinte originário inovou e agiu bem. Não temos 
um regime de previdência social, e, sim, um regime 
de seguridade social, que, além da previdência, conta 
também com a saúde e assistência, tudo devotado para 
mesma finalidade, o bem estar da população com a ao 
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menos hipotética busca do welfare state. Justamente 
para fazer frente a despesas sem receita (como 
bolsa-família e Benefício de Prestação Continuada), 
ou com receita diminuta (como aposentadoria rural), 
a Constituição devota receitas para o regime de 
seguridade (art. 195), como a contribuição social 
sobre lucro líquido, PIS, COFINS e sobre concursos de 
prognóstico (loterias). No exercício de 2015 tais receitas 
somaram 318,9 bilhões de reais. Impossível divorciar 
isto do regime de seguridade (que incluiu a Previdência) 
como historicamente tem apontado a ANFIP. Usemos 
como paradigma a aposentadoria rural. Em 2015 sua 
arrecadação foi de 7.081 bilhões de reais (receita se dá 
com alíquota máxima de 2,5% da comercialização da 
produção, com isenção ao agronegócio exportador) e a 
despesa de R$ 98.041 bilhões de reais. Sem as receitas 
para a seguridade social (o já citado artigo 195 da CF) 
a conta não fecharia e colocaria em risco um dos mais 
importantes programas de inclusão social deste País. 
É impossível analisar o regime de seguridade como se 
fosse um input de receitas geradas pelos beneficiários 
e output  de despesas, e isto gera confusão que leva 
à afirmação de déficit reiteradamente rechaçada pelos 
maiores especialistas do Brasil em previdência, os 
membros da ANFIP e do SINDIFISCO. 

7 - A aposentadoria pública integral, para aqueles que ainda a 
detém, é privilégio? 

Não. A aposentadoria integral do setor público, para 
aqueles que ainda a detém (quem ingressou até a 
promulgação da EC 41/03), não é privilégio. Do contrário. 
Se o teto do RPPS é 6,10 vezes maior que o teto do 
RGPS (R$ 33.763,00 X R$ 5.531,31), a contribuição 
máxima do segurado do RPPS é 6,10 vezes maior que 
a contribuição máxima do RGPS (R$ 3.713,03 X R$ 
608,44). Noutro vértice, o teto do RPPS é 9,09 vezes 
que sua contribuição máxima (R$ 33.763,00 X 3.713,03), 
enquanto o teto do RGPS é, de mesma forma, 9,09 
vezes maior que sua contribuição máxima (R$ 5.531,31 
X R$ 608,44). Tais expressões matemáticas bem 

demonstram que há absoluta linear proporção entre as 
aposentadorias do setor público e do setor privado. O 
que há é uma regra em desfavor do setor público, pois 
o servidor aposentado, e seu pensionista, continuam 
a pagar contribuição previdenciária mesmo depois da 
aposentadoria ou instituição da pensão, naquilo que 
trespassar o teto do RGPS. De outro lado, aquele que 
está no regime de médias (ingressou entre a EC 41/03 
e a efetiva implementação do Regime Complementar de 
Previdência), paga a contribuição integral (alíquota) de 
11%, mas não terá (de acordo com  as regras de hoje) 
aposentadoria integral ou paritária.   

8 - A Reforma proposta pelo Governo atinge igualmente a todas 
aa categorias? Alguma categoria foi poupada?

-Os militares da União ficaram de fora da formatação da 
PEC 287/16. Já para os parlamentares o que se vê é que 
as alterações terão aplicação imediata aos titulares de 
mandatos eletivos diplomados após sua promulgação, 
cabendo às leis dos entes federativos (e não à própria 
PEC 287/16, como deveria ser) traçar as normas de 
transição para aqueles que foram diplomados de antes da 
promulgação. Nota-se, trata-se de norma constitucional 
de eficácia contida. O Presidente da República, autor da 
proposta, não trouxe para os parlamentares as mesmas 
regras de transição – em verdade mero corte etário 
– que as devotadas para os segurados do RGPS e do 
RPPS. 

9 - Qual o impacto do mau uso governamental dos recursos da 
previdência? 

-Vejamos dois exemplos nacionais: o desvio do dinheiro 
da Previdência para a construção de Brasília (cerca de 
52,5 bilhões de dólares) e para a consecução de obras 
de infraestrutura nos anos 70/80 (cerca de 400 bilhões 
de reais segundo o BNDES, para 1999), o que atualizado 
e capitalizado trespassa 11 trilhões de reais. Em São 
Paulo o dinheiro do antigo instituto de Previdência foi 
utilizado para a construção de Fóruns e Delegacias. 
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Brasil afora se vê exemplos de que fundos de previdência 
do setor público foram usados como caixa do executivo, 
com autorização legislativa. A Previdência, portanto, 
historicamente foi usada como caixa para investimento 
em infraestrutura ou para socorrer o tesouro. Muito se 
diz do exemplo do Rio de Janeiro, onde se pretende 
aumentar a alíquota previdenciária ordinária para 14%, 
afora se estabelecer alíquota extraordinária e temporária, 
somada à alíquota ordinária a maior. O que não se diz 
é que o Estado abriu mão de receitas bilionárias em 
desoneração fiscal. Entre 2005 e 2015 aquele Estado 
arrecadou R$ 236 bilhões com o ICMS, mas deixou de 
arrecadar R$ 185 bilhões com o mesmo imposto, por 
conta de isenções tributárias. Para cada real arrecadado 
de ICMS o Estado isentou R$ 0,78. O elo fraco dessa 
história macabra é o servidor, que pode ter que pagar 

uma contribuição previdenciária escorchante. Mas isto 
não se limita ao Rio de Janeiro. A União abriu mão, 
entre 2011 e 2016, de 1,346 trilhões de reais à guisa de 
renúncia fiscal. Não o bastasse, a PEC 287/16 pretende 
“economizar” 670 bilhões de reais em 10 anos, mas, 
somente em 2016, entre pagamento de juros da dívida 
(600 bilhões de reais), sonegação fiscal (500 bilhões 
de reais), corrupção (perda de 200 bilhões de reais) 
e isenção fiscal (266.993 bilhões de reais), a União 
perderá 1,567 trilhões de reais. Portanto pretende a PEC 
287 economizar em 10 anos o que o Brasil desperdiça 
em 5 meses. A isto se acresçam o passivo tributário 
a receber (1,5 trilhões de reais, com aproximadamente 
1/3 disto em contribuições previdenciárias não pagas). 
Isto bem demonstra novamente: o problema não é de 
previdência, é da (falta) de providência (gerencial). 
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Considerada um retrocesso, com a supressão de direitos fundamentais 
dos servidores públicos, a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 287/16 do Governo Federal tem causado preocupação aos 

membros do Ministério Público de todo o país já que vai de encontro 
a princípios e garantias inerentes à Constituição de 1988, como o da 
separação de Poderes, isonomia, não-discriminação, proporcionalidade, 
razoabilidade, justiça material e proibição do retrocesso social. O texto 
original da Proposta altera os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da 
Constituição e prevê uma ampla reforma na previdência social.

Com o intuito de ampliar e qualificar o debate público sobre as mudanças 
propostas, diversas ações estão sendo realizadas pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) que se posicionou 
contrariamente à aprovação da referida PEC pelo Congresso Nacional. De 
acordo com a entidade, a alteração nas regras vigentes para aposentadoria 
do setor público não irá resolver os problemas financeiros do Brasil, 
além de acarretar na supressão de garantias consolidadas por regras de 
transição já estabelecidas entre outros prejuízos como o enriquecimento 
de entes federados, vez que receberam por muitos e muitos anos a 
contribuição dos servidores, mas pagariam benefícios menores.

Reforma da Previdência – PEC 287/16 
visa mudar completamente as regras 
para a aposentadoria
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Foi realizado em 15 de fevereiro, 
deste ano, um ato público da Frente 
Associativa do Ministério Público e da 

Magistratura (Frentas) contra a proposta de 
reforma da Previdência enviada pelo governo 
(PEC 287/2016), na Câmara dos Deputados. A 
presidente da Ampeb, a promotora de Justiça 
Janina Schuenck, foi à Brasília para participar 
das movimentações e defender os direitos dos 
associados.

A presidente da Frentas e da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Conamp), 
Norma Cavalcanti, à frente da movimentação, 
destacou que o objetivo é ampliar as discussões 
a respeito das mudanças propostas.

O ato, que marca o início do debate sobre a previdência com o Congresso 
Nacional, teve também a participação de outras entidades que discutem, 
junto com a Frentas, a reforma proposta. O presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE, Rudinei Marques 
(Unacon Sindical), a presidente da  Amatra5, a juíza Rosemeire Fernandes, 
e o presidente da AMAB, o juiz Freddy Pitta Lima, também participaram do 
ato. Representantes da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (ANFIP) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estavam 
presentes no evento.

Muitos deputados federais foram ao movimento, entre eles os baianos Nelson 
Pelegrino (PT/BA), Lúcio Vieira Lima (PMDB/BA) e a deputada Alice Portugal 
(PCdoB/BA). Além deles, Arnaldo Farias de Sá (PTB / SP), Glauber Braga 
(PSOL/RJ), Chico Alencar (PSOL/RJ), Lincoln Portela (PRB/MG), Júlio Delgado 
(PSB/MG), Lindomar Garçon (PRB/RO) João Daniel (PT/SE) e o Subtenente 
Gonzaga (PDT / MG).

No dia 13 de março deste ano, representantes 
da Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (FRENTAS) protocolaram 

na Câmara dos Deputados cinco emendas ao texto 
original da reforma da previdência (PEC 287/16). As 
emendas foram elaboradas no âmbito da FRENTAS 
e foram apresentadas pelos parlamentares Arnaldo 
Faria de Sá (PTB/SP), Lincoln Portela (PRB/MG) e 
Roberto de Lucena (PV/SP).

Além de produzir o texto das emendas, os integrantes 
da FRENTAS, em especial os presidentes das 
associações afiliadas à CONAMP, incluindo a presidente 
da Ampeb, Janina Schuenck, mobilizaram-se por várias 
semanas, para colher número suficiente de assinaturas de 
parlamentares e garantir a admissibilidade das emendas.

As sugestões de alteração do texto original da PEC 
287/16 buscam retirar da Desvinculação de Receitas 
(DRU) as contribuições sociais destinadas ao custeio 
da Seguridade Social; aperfeiçoar as mudanças nas 

A presidente da Ampeb, a promotora de Justiça Janina Schuenck, esteve em Brasília 
para acompanhar a entrega das emendas e discussões a respeito da reforma

Ampeb participa 
de ato público 
contra a reforma 
da Previdência

Câmara dos deputados recebe emendas à reforma da previdência defendidas pela Frentas

regras de transição e nas regras de pensão; e tratam do abono 
permanência e das garantias constitucionais dos membros da 
Magistratura e do Ministério Público.

Conforme o regimento interno da Câmara, as emendas serão analisadas 
pelo relator da matéria, o deputado Arthur Maia (PPS/BA), que poderá 
aceitar ou não as sugestões.

Com informações da CONAMP
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Em dezembro do ano passado, foi publicada 
uma Nota Técnica, detalhando todas as 
possíveis consequências na aposentadoria 
dos servidores públicos caso a PEC 287/16 
seja aprovada.  O documento, de 83 páginas, 
traz dados técnicos, atuariais e também 
jurídicos a respeito de premissas equivocadas 
da PEC, “da funcionalidade distorcida e da 
grave incoerência sistêmica que envolvem a 
reforma em sua perspectiva, em especial no 
que concerne ao setor público”.

A PEC garante, por exemplo, a permanência 
nos regimes existentes apenas para homens 

com mais de 50 anos e mulheres maiores de 
45 anos. Há ainda servidores não abrangidos 
pelo corte etário chamado de “regra de 
transição” no texto original da PEC, e que 
contribuíram, até hoje, para a aposentadoria 
integral e paritária.

Veja a nota completa usando o link http://zip.
net/bjtGK0
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tratam-se de mera expectativa, representando, em sua essência, garantias 

constitucionais que não podem ser rompidas, sob pena de flagrante injustiça material 

e afronta à segurança jurídica.   
 

De todo o exposto, posiciona-se esta Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público - CONAMP CONTRARIAMENTE à aprovação da 

PEC 287/16 pelo Congresso Nacional, alertando que a alteração do regramento hoje 

vigente para a aposentadoria do setor público civil - se isto implicar na supressão de 

garantias consolidadas por regras de transição já estabelecidas – não resolverá as 

finanças públicas do País (vergastadas pela desoneração tributária instituída em favor 

de parte do setor privado, pelo pagamento dos juros da dívida, pela sonegação fiscal 

e pela corrupção; com perda aproximada de 1,567 trilhão de reais em 2016) 

afrontará à Constituição Federal vigente e resultará em injustificável – mormente 

porque em franca queda o déficit da previdência pública - concentração de renda, a 

ser extraída dos servidores públicos do Brasil por ela atingidos (que pagam 

pesadíssima contribuição previdenciária, da ordem de 11% de seus 

vencimentos/subsídios) e transferida para as instituições financeiras.     

 

Brasília, 12 de dezembro de 2016.  

 

 

 

 NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI  

Presidente da CONAMP 
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NOTA TÉCNICA Nº 12/2016/CONAMP 

 

 
Proposição: PEC 287/16, do Poder Executivo, que 

altera os arts. 37, 40,109, 149, 167, 195, 201 e 203 da 

Constituição, para dispor sobre a seguridade social, 

estabelece regras de transição e dá outras providencias. 

Ementa: A proposta modifica o sistema de seguridade 

social referente aos benefícios previdenciários e 

assistenciais. 

 

 
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(CONAMP), entidade de classe que congrega mais de 16 mil membros dos 

Ministérios Público dos Estados, Distrito Federal e Territórios e Militar, com objetivo 

de preservar a autonomia da instituição, a higidez de suas funções constitucionais e 

adequação de sua organização estrutural, externa o seu posicionamento CONTRÁRIO 

a respeito da referida proposta. 

 

 A referida Nota Técnica foi elaborada em conjunto com a 

Associação Paulista do Ministério Público (APMP), entidade afiliada, com o 

objetivo de colaborar para o bom desenvolvimento do do processo legislativo,  

externando dados técnicos, atuariais e também jurídicos a respeito das premissas 

equivocadas, da funcionalidade distorcida e da grave incoerência sistêmica que 

envolvem a reforma em sua perspectiva, em especial no que concerne ao setor 

público.  
 

Parte o Governo Federal do errôneo pressuposto de que a 

Previdência Social, como um todo, é deficitária e que coloca em risco as finanças do 

País, sem, contudo, atacar o cerne dos problemas econômicos, transferindo esse 

ônus para os trabalhadores, em especial do setor público, que pagam escorchantes 

valores à guisa da compulsoriamente, e de antes, contratada aposentadoria. 
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A CONAMP lançou, no dia 15/02, a 
cartilha “Reforma da previdência 
– 4 pontos fundamentais para 

entender a PEC 287/16”.

A cartilha apresenta os principais pontos 
do amplo estudo técnico feito pela 
CONAMP sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 287 de 2016, que 
modifica o sistema de Previdência Social 
e altera regras de aposentadoria. A análise 
em questão, feita pelo Promotor de 
Justiça Paulo Penteado Teixeira Júnior, 
de São Paulo, a pedido da entidade, 
aborda os efeitos da PEC 287/16 somente 
em relação aos servidores públicos.

O objetivo é esclarecer aspectos 
essenciais no tocante aos impactos 
da PEC no regime previdenciário dos 
servidores públicos a fim de ampliar e 
qualificar o debate público para a elaboração de medidas realmente eficazes na construção de 
um  país mais justo.

A publicação marca o início de uma série 
de trabalhos da CONAMP e afiliadas contra 
mecanismos de supressão de direitos 
fundamentais existentes no texto original da 
PEC 287/16.

A Conamp também lançou, em 15/03, o panfleto 
“30 fatos que o Governo não lhe contou sobre a 
previdência”, para alertar a sociedade sobre os 
riscos da aprovação da PEC 287/16.

A Conamp também lançou, em 15/03, o panfleto 
“30 fatos que o Governo não lhe contou sobre 
a previdência”, para alertar a sociedade sobre 
os riscos da aprovação da PEC 287/16.

Link para download da Cartilha – 
http://zip.net/bjtGK2 

Link para download da panfleto – 
http://zip.net/bvtHdS

Com informações da CONAMP.

4 PONTOS FUNDAMENTAIS  
PARA ENTENDER A PEC 287/16

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

/ConampBrasil

 /Conamp

/Conamp

Associação Nacional dos Membros  

do Ministério Público - CONAMP

(61) 3314-1353

www.conamp.org.br

QUE O GOVERNO 

NÃO LHE CONTOU 

SOBRE A REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA

30
FATOS

Você sabia que, com a Reforma, quando você se aposentar, não poderá acu-

mular a pensão de seu esposo(a) ou companheiro(a) - ou sua aposentadoria, 

mesmo que ele/ela tenha contribuído?

Você sabia que o valor da pensão por morte poderá ser menor que um 

salário-mínimo?

Você sabia que a pensão por morte já tem sua duração limitada, ou seja, po-

derá ser provisória, de acordo com a idade do beneficiário?

Você sabia que a aposentadoria especial para atividades insalubres e 

pessoas com deficiência será transformada em aposentadoria por inva-

lidez com idade mínima?

Você sabia que idosos e pessoas com deficiência, que vivam abaixo da 

linha da pobreza, poderão receber assistência social abaixo de um salá-

rio-mínimo?

Você sabia que a idade mínima para se aposentar não será sempre de 65 

anos e vai aumentar sistematicamente, sem qualquer previsibilidade?

2

3

4

5

6
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Capa

Presidente da Conamp afirma 
que nenhum ponto da reforma 
da Previdência é defensável

Entrevista

*Entrevista originalmente publicada no Congresso em Foco

*

Congresso em Foco: A CONAMP apoia algum ponto da 
reforma da Previdência formulada pelo Governo? Qual o 
posicionamento da CONAMP sobre a reforma?
CONAMP: A primeira e a segunda indagações 

comportam uma resposta conjunta. A Conamp é 

contra a aprovação do texto original da PEC 287/16, 

que tem por premissa a supressão de direitos e 

garantias, tanto do setor público como do setor 

privado.

É uma reforma francamente excludente, que 

poderá colocar em risco o próprio sistema ao longo 

do tempo, porquanto traz grande desestímulo em 

exigir 49 anos de trabalho para a obtenção do 

maior benefício e ao aumentar para 65 anos a 

idade mínima de a aposentadoria. Isto aumentará 

a informalidade – o que é um grande risco para a 

seguridade – diminuindo, lá na frente, o capital da 

Previdência.

Não é possível reformar a Previdência suprimindo 

garantias já consolidadas, inclusive em três 

reformas constitucionais (Emendas Constitucionais 

20/98, 41/03 e 45/07), trazendo ainda um “corte 

A proposta de reforma da Previdência en-

viada ao Congresso pelo governo não tem 

qualquer ponto defensável. Esta é a opinião 

da Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-

blico (Conamp), manifestada por meio de três questões 

centrais sobre o assunto ao Congresso em Foco (leia 

abaixo), em relação à Proposta de Emenda à Constitu-

ição (PEC) 287/16. Já em fase de debates em comissão 

especial instalada na Câmara, a matéria modifica regras 

em relação à idade mínima e ao tempo de contribuição 

para a aposentaria; à acumulação de aposentadorias 

e pensões; ao modelo de cálculo para concessão de 

benefícios, entre outros elementos.

Confira o resumo do posicionamento da CONAMP sobre 

o assunto:
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etário” cabalístico para incluir nas regras de transição 

apenas homens com mais de 50 anos e mulheres com 

mais de 45 anos, situação que trará enorme injustiça, 

porquanto quem começou a trabalhar cedo, e não 

atingiu tal idade, será relegado a novo e injusto regime. 

Isto sem contar que os atuais segurados despenderam 

vultosas cifras, em especial no setor público, para o 

recebimento ulterior (se aprovada a reforma) de valores 

muito menores.

O discurso do governo apresenta a reforma da Previdência 

como necessária para o equilíbrio das finanças do País. 

Será? A pretensa economia com a reforma – segundo 

dados do governo – seria de 678 bilhões em dez anos. 

Pois bem, somente a União desperdiça, por ano, 1,567 

trilhões de reais com sonegação fiscal (500 bilhões), 

desonerações tributárias (267 bilhões), corrupção 

(200 bilhões) e juros da dívida (600 bilhões), e isto 

sem considerar o estoque de créditos decorrentes da 

sonegação fiscal que a União tem a receber é de 1,5 

trilhões de reais.

O que se vê, claramente, é que ao revés de buscar a 

solução destes problemas crônicos, busca-se o fácil 

caminho do solapar de direitos previdenciários, para se 

economizar em 10 anos o que se desperdiça em quatro 

meses!

Não é só isto, apenas nos últimos 6 anos a União abriu 

mão, em desonerações tributárias, de 1.346.205 trilhões 

de reais, e isto por não se dizer dos empréstimos com 

juros diminutos feitos pelo BNDES, inclusive no exterior, 

que somam 1,6 trilhão de reais entre 2007 e 2016. Parte 

desta conta, em ultrapassada ótica neoliberal, pretende-

se transferir aos já onerados trabalhadores públicos 

e privados, que suportam uma das maiores cargas 

tributárias do mundo, o ônus financeiro decorrente da 

ineficiente gestão do estado e da transferência direta 

ou indireta de recursos para os grandes conglomerados 

econômicos.

Não há, portanto, qualquer ponto do texto original da 

PEC 287/16 que possa ser defendido.

  Quais as possíveis soluções da entidade para que a Previdência 
possa sair da crise?
CONAMP: Uma das soluções para a seguridade social, pois, 

muito antes de se reformar um de seus componentes (a 

previdência), passa por alterar a Constituição para vedar 

a desvinculação de receitas previdenciárias. Ocorre que 

Constituição foi lá atrás alterada, em 1994, permitindo-se 

que 20% dessas receitas – que deveriam dar suporte à 

seguridade social – pudessem ser livremente dispostas 

pela União, e, a partir deste ano, essa desvinculação 

será de 30%. Ora, se o sistema é deficitário, como diz o 

Governo, iria o Congresso autorizar o aumento de saída 

de receitas que custeiam a seguridade social?

Apenas para se ter uma ideia, e sem qualquer correção 

monetária, de 2001 a 2015 a DRU rendeu à União 580 

bilhões de reais, o que, se corrigido, remontaria a valor 

muito superior ao que pretende a reforma “economizar”. 

Não o bastasse – e isto vem explicado na nota técnica 

da Conamp –, para a construção de Brasília estima-

se que 52,5 bilhões de dólares foram desviados da 

Previdência, e, para a construção de obras faraônicas 

Por Norma Cavalcanti
Presidente da CONAMP
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Capa

nos anos 70/80, desviou-se da Previdência valores que, 

atualizados e capitalizados, superam a astronômica casa 

de 3,4 trilhões de dólares.

Afora os desvios históricos pelo próprio governo, 

há a sangria de recursos decorrentes de benefícios 

fraudulentos, incumbindo ao Executivo dotar os órgãos 

de controle de estrutura e pessoal suficientes para 

a fiscalização do sistema, afora a perda bilionária por 

força da desoneração, inclusive previdenciária.

Aliás, e no que toca ao Regime Próprio dos Servidores 

da União (RPPS), o estudo da Conamp revela que o 

governo trabalha com um dado incorreto e omite outro 

dado fundamental. No último relatório de avaliação 

atuarial do RPPS (ANEXO IV.7 DO Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2016) o Governo Federal 

apontou déficit de 68,8 bilhões para o exercício de 2016 

– número 75,55% maior que a previsão feita em 2015 

pelo Tesouro Nacional (déficit de 39 bilhões, segundo 

o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 

RREO). Isto por não se dizer que a Anfip, em ponderada 

análise, reduz esse déficit (RPPS/União-02015) para 

33.7 bilhões de reais.

Para chegar ao robusto número de déficit na ordem de 

66,8 bilhões, o Governo Federal considerou que todos 

os servidores da União que já têm esta possibilidade 

se aposentariam no início de 2016 – o que de fato não 

ocorreu e nem ocorreria. Portanto, a projeção do déficit 

atuarial do RPPS parte de número inflado em 75,55%, 

o que não traz nenhuma confiabilidade a prognoses 

pessimistas do RPPS a longo prazo.

Há ainda de se considerar que o Governo Federal, 

deliberadamente, não definiu qualquer referencial a fim 

de orientar avaliações futuras sobre o RPPS, dificultando 

a análise presente do quadro que apresenta. No entanto, 

o valor do PIB Nacional, ao menos até 2060, foi indicado 

como referência na projeção do Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS, anexo IV.6 do Projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias de 2016).

Ou seja, a ausência de um indicador pelo Governo 

Federal significa omissão deliberada sobre o franco 

declínio do deficit do RPPS, e isto se concluiu quando 

se compara o deficit estimado pelo Governo (número 

já sobrevalorizado em 75,55%) com o PIB pelo mesmo 

Governo projetado:

Estes fatores demonstram que há erro na premissa do 

Governo Federal em relação ao deficit do RPPS, que na 

verdade se mostra em franco declínio.

Mesmo assim há de se identificar a causa desse deficit. 

A Constituição de 1988 migrou 650 mil celetistas para 

o RPPS da União, sem ao menos carregar para esse 

sistema as contribuições que efetuaram para o RGPS. 

Evidente que isto trouxe um enorme impacto econômico. 

O estudo da Conamp estima que isto representa, por 

ano, gasto extra de 44 bilhões de reais ao RPPS!!! Esta 

foi uma opção política do legislador constitucional, e cuja 

conta não pode ser transferida para os segurados do 

RPPS.

Portanto a solução para a previdência passa, primeiro, 

por uma auditoria externa de suas contas, que poderia 

ser feita pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico 

de excelência, e uma vez retratada a sua real condição, 

eventuais reformas não podem rechaçar garantias 

constitucionais já mantidas pelo poder reformador, 

apontando-se, ainda, que não se justifica a transferência 

de recursos da seguridade para o tesouro como operada 

pela DRU, tampouco se justificam desonerações de vulto 

para o setor privado.
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Entrevista

CF: Quais mudanças na Previdência a Conamp apresentaria e 
que considera essenciais para mudar a atual legislação?
CONAMP: Antes de qualquer sugestão, necessário é 

que o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos 

Deputados neste momento, dialogue com a sociedade 

civil e facilite a realização de necessárias audiências 

públicas.

As propostas serão apresentadas, e não só pela 

Conamp, mas também por outras entidades associativas 

do Ministério Público, da Magistratura e de carreiras de 

Estado, em formatação técnica e responsável, visando 

adequar a proposta do Governo aos princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade, irretroatividade do 

avanço social, equidade e Justiça material, todos de 

assento constitucional, e com respeito às regras de 

transição vigentes.

A sociedade civil já entendeu – e países como Chile, 

Argentina e Colômbia ensinaram isto – que mudanças 

radicais da Previdência apenas trazem, ao longo do tempo, 

o empobrecimento da população com alto custo social e 

atravancando o próprio desenvolvimento econômico. É 

de se trazer o alerta do chefe do Ministério do Trabalho 

da França, Thomas Coutrot, que, indagado sobre a 

proposta apresentada pelo Governo Temer, ponderou: 

“Todas as reformas da aposentadoria que tiveram lugar 

no mundo inteiro, na Europa, principalmente nos últimos 

anos, tiveram o mesmo objetivo: reduzir os custos 

salariais porque a Previdência é financiada através de 

encargos sociais. Hoje em dia, o próprio FMI e a OCDE 

(Organização Para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) dizem que a questão da redução da massa 

de salários foi longe demais, houve um aumento muito 

grande das desigualdades sociais e agora isto cria 

dificuldade para o próprio crescimento econômico”.

Em outro ponto, pretende a PEC 287/16 igualar a idade 

de aposentadoria para homens e mulheres, em 65 anos. 

Isto é uma postura excludente aos direitos sociais da 

mulher ao rechaçar histórico avanço em conferir à 

mulher de menor prazo para a aposentação.

No que toca à idade mínima de 65 anos, vê-se claramente 

que sua motivação advém de regras adotadas por 

países de alto grau de desenvolvimento social da OOCD 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), mas que têm realidades – e expectativa 

de vida – muito diversas do Brasil. Isto vem muito bem 

esclarecido em estudo realizado por Marcelo Perrucci, 

Presidente do Conselho Fiscal do Funpresp-Exe, que 

com propriedade aponta que a expectativa média de vida 

dos países que adotam os 65 anos com idade mínima 

para a aposentadoria é de de 81,2 anos, contra 75 anos 

do Brasil. Não o bastasse, tais países têm fator HALE 

(Health Adjusted Life Expectancy ou Expectativa de Vida 

Ajustada pela Saúde) de 71,5 anos, contra 65,2 anos do 

brasileiro, que teria, com a aprovação da reforma como 

proposta pelo Governo Federal, pouquíssimos meses 

para aproveitar, com saúde, a merecida aposentadoria.

Como comparação final basta dizer que no Japão – 

campeão mundial de longevidade, com expectativa de 

vida de 84 anos, onde há uma cultura baseada no trabalho 

longevo – são necessários 40 anos de contribuição para 

a aposentadoria sem redutor. Aqui o governo propôs 49 

anos para isto.

Esta reforma tem ideologia atrasada em 20 anos e parece 

ter saído das pranchetas neoliberais dos anos 90 com 

linhas ultrapassadas que começam a ser rechaçadas no 

mundo inteiro.
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3.  Releva registrar, apesar da maciça campanha indevidamente veiculada pelo Governo 
Federal, contrariando o § 1º do Art.37 da CF,  que só há déficit na  Seguridade Social se 
se considerar, no cálculo, apenas as receitas advindas das contribuições sociais "stricto 
sensu", incidentes sobre salários e afins ,  deixando-se de considerar , como tem feito o 
Governo, as receitas constitucionalmente obrigatórias e vinculadas ao Sistema Nacional 
de Seguridade Social, como as contribuições do PIS/PASEP, a CSLL,  a COFINS e as 
decorrentes de concursos de prognósticos, o que tornaria a conta final superavitária, 
como demonstram diversos estudos.  

4. Na mesma linha, benefícios que não possuem contrapartida de contribuições – e que, 
portanto, constituem-se em típica assistência social − vem sendo contabilizados 
indevidamente como itens de previdência social, de modo a inflar artificialmente o 
déficit no sistema previdenciário. É o caso, por exemplo, da assim chamada “Previdência 
Rural” e dos benefícios de aposentadoria por tempo de serviço rural conferidos pela 
Constituição de 1988. Se é certo tratar-se de benefício social fundamental, que deve ser 
integralmente mantido nos termos da Constituição, também é certo que se trata de 
benefício claramente assistencial e não previdenciário. 
5. Por outro lado, ainda que tal déficit existisse, haveria evidente contradição entre o 
discurso do Governo e a recente aprovação da EC 93/2016 (desvinculação das receitas 
da União - DRU), que retira 30% da receita de contribuições do sistema previdenciário 
cerca de 110,9 bilhões de reais/ano, segundo dados do próprio Senado. Nesse sentido, 
é insustentável falar em déficit da Previdência e manter a incidência da DRU sobre 
qualquer fração das receitas previdenciárias existentes hoje ou a qualquer tempo, 
valores desvinculados esses que se prestam a pagar juros de dívida. 
6. Não há, outrossim, quaisquer preocupações  aparentes da PEC 287/2016 no que diz 
respeito: (1) às dificuldades de (re)inserção no mercado de trabalho por idade; (2) ao 
alto grau de informalidade (a gerar crescente sonegação fiscal, com prejuízo médio de 
500 bilhões de reais por ano); (3) ao número recorde de acidentes do trabalho, 
colocando o país na 4a posição mundial; (4) ao alarmante número de mortes e 
mutilações no trânsito; e (5) ao estresse e às mortes causadas pela violência urbana e 

Capa

No início do mês de fevereiro, magistrados, membros do Ministério Público, auditores, atuários e aposentados 
de todo o país emitiram uma nota a respeito das mudanças propostas pelo Governo à Previdência. 

Veja a nota, na íntegra – http://zip.net/bxtHJd

Entidades manifestam preocupação 
quanto à reforma da previdência

 

                                       
     

 

 

 
NOTA PÚBLICA 

 

 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho -  ANAMATRA, a 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, a Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público – CONAMP, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

– ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR, a Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP, a Associação 

Latino-Americana de Juízes do Trabalho – ALJT, a Atuários Associados – ATUAS, a 

Associação Nacional do Ministério Público Militar – ANMPM,  a  Associação Nacional 

dos Aposentados, Deficientes, Idosos, Pensionistas e dos Segurados da Previdência 

Social – ANADIPS e a Auditoria Cidadã da Dívida, entidades de caráter nacional abaixo 

subscritas, representativas de Magistrados, membros do Ministério Público, auditores, 

atuários e aposentados de todo o país, vêm a público manifestar-se sobre  a 

preocupante PEC 287/2016, o que fazem nos termos seguintes:     

1. Como é de amplo conhecimento, o Governo Federal enviou ao Congresso mais uma 

reforma previdenciária (a terceira dos últimos vinte anos), desta vez ainda mais ampla 

e com a potencialidade de atingir direitos de extensos segmentos da sociedade, na 

iniciativa privada e no serviço público, inclusive os de caráter estratégico para o 

funcionamento do Estado brasileiro.  

2. Inicialmente aprovada a admissibilidade da PEC, sem ressalvas,  na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,  por força do amplo apoio da base 

congressual ao atual Governo, o Parlamento ainda não possibilitou a efetiva 

participação democrática e plural  na discussão da  proposta, inclusive para ouvir as 

entidades da sociedade civil, notadamente no que respeita às diversas 

inconstitucionalidades , inconsistências e impropriedades da PEC, nas perspectivas 

política e socioeconômica, o que se espera seja propiciado imediatamente.  
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Por Jair Soares

Na qualidade de ex-Deputado Federal por dois mandatos (1979/1983, 1995/1999), de Presidente da primeira Comissão 
que analisou Proposta de Emenda Constitucional que redundou na Emenda Constitucional nº 20/98, de ex-Ministro da 
Previdência e Assistência Social ( 1979/1982 ) e de ex-Governador do Estado do Rio Grande do Sul (1983/1987 ), ani-
mo-me a despertar o atento olhar jurídico-político de Vossa Excelência para o que se contém na inclusa Nota Técnica 
nº 12/2016, assinada pela Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Doutora 
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti.

A Nota Técnica em comento analisa em profundidade os termos da Proposta de Emenda Constitucional nº 287/2016 – 
Reforma da Previdência, identificando inconsistências, incongruências e inconstitucionalidades, tendo por supedâneo 
dados técnicos, atuariais e, por igual, jurídicos.

Trata-se de escólio de alta relevância sobre matéria de interesse do conjunto da população brasileira, eis que a PEC epi-
grafada colima modificar substantivamente o sistema de seguridade social desenhado na Carta de 1988, no que tange aos 
benefícios previdenciários e assistenciais.

Na expectativa de estar colaborando para o aperfeiçoamento do processo legislativo, na qualidade de cidadão prestante, 
firmo-me.

Ex-ministro da Previdência
elogia estudo da CONAMP que 

critica nova reforma

Em carta aberta endereçada a 
deputados e senadores, o ex-
ministro da previdência, Jair Soares, 

parabenizou a CONAMP pela publicação de 
nota técnica referente à proposta de reforma 
da previdência (PEC 287/16).

“Trata-se de escólio de alta relevância 
sobre matéria de interesse do conjunto 
da população brasileira, eis que a 
PEC epigrafada colima modificar 
substantivamente o sistema de seguridade 
social desenhado na Carta de 1988, no 
que tange aos benefícios previdenciários 
e assistenciais”, afirma Jair.

No documento, o ex-ministro recomenda 
ainda a leitura da análise feita pela 

CONAMP por esta revelar 
“inconsistências, incongruências 
e inconstitucionalidades, tendo 
por supedâneo dados técnicos, 
atuariais e, por igual, jurídicos”.

Perfil – Jair Soares foi deputado 
federal por dois mandatos 
(1979/1983, 1995/1999). Na época 
em que atuou como parlamentar, 
presidiu a primeira Comissão que 
analisou a proposta que resultou na 
Emenda Constitucional nº 20/98, na qual foi adotada idade mínima de 
55 anos (mulheres) e 60 anos (homens) como regra permanente de 
aposentadoria no serviço público.

De 1979 a 1982, Jair foi ministro da Previdência e Assistência Social, 
tendo sido governador do Estado do Rio Grande do Sul de 1983 a 1987.

CONFIRA ÍNTEGRA DA CARTA ABERTA ENVIADA AO CONGRESSO NACIONAL
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Nacional

10 Medidas - Câmara desfigura 
“10 Medidas Contra a Corrupção” e 
inclui no projeto “Lei da Mordaça”

O projeto das “10 Medidas Contra a Corrupção”, apoiado por grande parte da população, 
foi alterado e aprovado na calada da noite para amordaçar as instituições que combatem a 
corrupção e para enganar a sociedade. Os deputados incluíram no Projeto de Lei 4850/16, o 

PL 265/2007, de autoria de Paulo Maluf (PP/SP), conhecida nacionalmente como a “Lei da Mordaça”.

Os deputados aprovaram, em ampla maioria, a emenda ao projeto “10 Medidas Contra a Corrupção”, 
na madrugada do dia 30/11. O texto divulgado deixa claro que a emenda incluída copiou literalmente a 
Lei Maluf. Ou seja, desrespeitaram a vontade da população que pedia medidas contra os desmandos 
dos políticos. A sociedade assinou pedindo medidas para combater a corrupção e a Câmara aprovou 
medidas para criminalizar a atuação do Ministério Público e Judiciário.

O projeto desfigurado foi aprovado por volta de 1h da manhã, na Câmara dos Deputados, enquanto 
o país chorava a morte de seus cidadãos na tragédia ocorrida ontem com o avião que levava 
jornalistas, jogadores e comissão técnica do time Chapecoense, de Santa Catarina.

Foram 313 votos a favor e 
132 votos contra. Dos 37 
deputados baianos, apenas 
cinco foram contra o 
projeto. Esta foi mais uma 
tentativa de amordaçar os 
membros do Ministério 
Público e juízes.

As “Dez medidas contra a corrupção” estavam tramitando na forma do Projeto de Lei 4850/16. 
A campanha do Ministério Público foi apoiada pela CONAMP e recolheu mais de dois milhões de 
assinaturas em apenas nove meses.

No meado de fevereiro, o novo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), cumpriu a liminar 
do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux que determinou, em 14 de dezembro de 
2017, a devolução do projeto à Câmara dos Deputados. 

Sociedade pede medidas contra a corrupção e Câmara desfigura projeto para criminalizar
atuação de promotores e juízes. Lei da mordaça é ressuscitada pela Câmara dos Deputados

a p r e s e nta
MPF APOIE

ESSA IDEIA
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Por Janina Schuenck

Retaliação. Mordaça. Projetos de Lei e PECs com 
propósito de intimidar o Ministério Público e o 
Judiciário, no momento em que o país vem sendo 
passado a limpo.

2 milhões de brasileiros assinaram o PL das 10 Medidas 
contra à Corrupção. Na calada da noite, em dia de luto, 
a Câmara dos Deputados deturpou o projeto, aprovando 
emendas que criminalizam a atuação do MP e Judiciário. 
E mais: preveem que outras instituições ajuízem ação 
penal, ainda que o MP discorde. Os ignóbeis enxertos 
feitos na Câmara ao PL das 10 Medidas afrontam a 
Constituição Federal, tentam intimidar o MP e frear sua 
atuação. Queriam, ainda, anistiar o caixa 2 e os ilícitos 
eleitorais já praticados. Recuaram graças à reação da 
opinião pública.

A transfiguração do PL das 10 Medidas segue ao 
Senado, onde também tramita o PLS 280/2016, de 
autoria de Renan Calheiros, vislumbrando revisar crimes 
de abuso de autoridade. Se é preciso revisar, que seja 
com debates profundos e com medidas constitucionais e 
de respeito às Instituições, sem “urgências” inexistentes.

São inadmissíveis projetos para criminalizar a atuação 
legítima do MP e Judiciário. Recursos e revisões são 
instrumentos normais ao processo. Se o MP apresenta 
os fatos e fundamentos jurídicos e a denúncia é aceita, 
segue-se à coleta de provas no processo. Se não for 

aceita pelo juiz, cabe recurso. O mesmo se diga das 
decisões sobre prisão. É o fluxo natural do sistema 
processual, sem qualquer abuso de autoridade.

Querem punir o MP por seus acertos. Erros já são 
puníveis disciplinarmente pelas corregedorias e em 
processos criminais e civis. É falácia dizer que juízes e 
promotores seriam “intocáveis” para justificar projetos 
de castração às Instituições, motivados por interesses 
nada republicanos. Não se pode criminalizar o 
trabalho do promotor e do juiz, atribuindo-lhes abuso 
de autoridade ao exercer o mister que lhe foi confiado 
pela sociedade.

A lógica do PLS 280 e dos absurdos enxertos ao 
PL das 10 Medidas aplicada à atividade parlamentar 
significaria imputar ao deputado e ao senador crime 
de abuso de autoridade sempre que um projeto de 
lei de sua autoria ou por ele aprovado viesse a ser 
declarado inconstitucional pelo STF. Parece absurdo? 
Parece censura à atividade parlamentar? Pois é isso 
que esses projetos fazem com o MP e Judiciário! 
Infelizmente textos com retaliações se repetem. 
Imagine se fosse considerado abuso de autoridade 
apresentar PL com texto que já foi rejeitado?

A deturpação ao PL das 10 Medidas desrespeitou a 
iniciativa popular, maculando a vontade dos cidadãos 
brasileiros. Tal como o PLS 280, pretende amordaçar 
o MP e o Judiciário, e não há interesse público nisso. 
A quem interessa o enfraquecimento das Instituições?

Artigo de 
Janina Schuenck 
no Jornal A Tarde

A presidente da Ampeb se manifestou 
publicamente sobre a mudança do 
Projeto de Lei 4850/16 (10 Medidas 

contra a Corrupção), com a inserção do PL 265/2007, de autoria 
de Paulo Maluf (PP/SP), conhecida nacionalmente como a “Lei da Mordaça”.

Um atentado à vontade popular, mais uma tentativa 
de retaliação ao Ministério Público e Judiciário
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Membros do Ministério Público e do 
Judiciário de todo o país realizaram no 
Supremo Tribunal Federal (STF), ato 

contra a corrupção e a impunidade, e em defesa 
da independência e da valorização das carreiras.

A presidente da Ampeb, a promotora de Justiça 
Janina Schuenck, o vice-presidente da entidade, 
Millen Castro, e a diretora secretária-geral Patrícia 
Kathy Medrado, estavam em Brasília para participar 
das mobilizações. Muitos associados da Ampeb 
também marcaram presença na manifestação. 
Juízes baianos, o presidente da AMAB, Freddy 
Pitta Lima, e a presidente da Amatra5, a juíza 
Rosemeire Fernandes, também estiveram no ato.

A mobilização, organizada pela Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), 
teve o objetivo de alertar a população sobre 
proposições que tramitam no Congresso Nacional 
e afetam negativamente o sistema de Justiça. 
Entre essas inciativas, a desconfiguração do 
projeto das dez medidas anticorrupção e a 
alteração da lei de abuso de autoridade.

Nacional

MP e Judiciário realizam ato no STF 
contra a corrupção e impunidade
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Durante o ato, ocorrido no dia 01º/12, 
a presidente da CONAMP, Norma 
Cavalcanti, atual presidente da 
Frentas, entregou à presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, uma Carta 
Aberta assinada pelos presidentes das 
associações integrantes da Frente. 

“A independência do Ministério 
Público e da Magistratura é uma 
garantia constitucional da cidadania 
que deve ser considerada patrimônio 
da nação. Portanto, não pertence a 
nós a independência e autonomia 
das classes, mas ao povo brasileiro”, 
disse a presidente da CONAMP para a 
ministra Carmen Lúcia.

“Tenho certeza que todos nós 
estamos interessados num Brasil 
melhor para os que vierem depois. 
Somos servidores públicos. Estamos 
juntos para que a Constituição seja 
garantida e tenhamos um país justo 
para todos, para nós e para os que 
vierem depois de nós. Podem contar 
comigo”, declarou, por sua vez, a 
presidente do STF.

Os participantes do ato finalizaram 
o evento cantando o Hino Nacional 
e dando um abraço simbólico no 
prédio do Supremo como marca de 
apoio à valorização da Justiça e da 
democracia. Também participou do ato 
o senador Randolfe Rodrigues (Rede/
AP). Na oportunidade, ele afirmou que 
irá apresentar um texto substitutivo ao 
projeto que altera a lei do abuso de 
autoridade (PLS 280/2016).

Barreiras se mobiliza em prol dos 
interesses da sociedade – Promotores 
de Justiça, juízes federais, MPF 
e juízes estaduais se mobilizaram 
em Barrerias/BA, na tarde de 
ontem (01º). Uma demonstração à 
sociedade sobre a preocupação com a 
criminalização de várias atividades do 
MP e Judiciário.

Com informações da CONAMP
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Nacional

Projeto sobre Abuso de Autoridade

O Projeto de Lei do Senado (PLS) 280/2016, que visa definir crimes de abuso de autoridade, 
desconsidera a disciplina normativa já existente sobre o tema e é mais um entre diversos 
projetos que visam enfraquecer a atuação do Ministério Público. O PLS 280 quer criminalizar 

a atuação investigativa do Ministério Público, confrontando com o sistema processual existente.

O artigo 31 do referido projeto, por exemplo, vê como abuso de autoridade eventual a demora na 
conclusão de investigações. O prazo para conclusão de investigações depende de diversos fatores 
que fogem ao controle do investigador como necessidade de perícias, complexidade do delito, dentro 
outros.

De acordo com a presidente da Ampeb, Janina Schuenck, o atraso na conclusão não pode ser 
considerado crime se não houver vontade manifesta e deliberada de retardar ilegalmente a 
investigação. A Ampeb acredita ser imprescindível o aprofundamento dos debates e democratização 
das discussões a respeito do projeto, antes de sua aprovação. “A sociedade quer o fortalecimento 
das instituições que a protegem e não tolera medidas que amordacem os instrumentos de controle”, 
afirma a presidente da entidade.

A Constituição Federal de 1988 traz a responsabilização de agentes públicos em casos de dolo ou má-fé 
no art.37, e a Lei 4.898 de 1965 regulamenta esse tipo de crime. Além disso, o art. 10 da Lei 9.296/1996 
já tipifica como crime a interceptação telefônica sem autorização judicial. “Interessam à sociedade 
medidas que ajudem a frear a sangria que a corrupção traz aos cofres públicos, principalmente em 
um cenário de crise econômica”, afirmou a promotora de Justiça, Janina Schuenck.
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PLS 85/2017 (antigo PLS 280/2016)
Em audiência pública, CONAMP faz 

críticas ao projeto de abuso de autoridade

O 1º vice-presidente da CONAMP, 
Victor Hugo Azevedo, participou no 
início do mês de abril de audiência 

pública no Senado Federal para discutir 
o abuso de autoridade (PLS 85/2017 - 
antigo PLS 280/2016). Integrantes do 
conselho deliberativo da CONAMP também 
acompanharam o debate.

Durante a manifestação, Victor defendeu 
que o projeto tem intenção de criminalizar a 
ação de juízes, promotores e procuradores 
de Justiça, policiais e carcereiros na 
medida em que estão descritas apenas 
condutas penais aplicadas a estes cargos. 
“Não é correto, portanto, dizer que essa lei 
não tem endereço certo”, afirmou.

Victor Hugo falou ainda sobre a importância 

da interpretação sistêmica da lei e reafirmou que o PLS 85/2017 
(antigo PLS 280/2016) fragiliza a atuação do Ministério Público 
e demais atores do sistema de Justiça na defesa do Estado 
Democrático de Direito. “O Ministério Público é completamente 
contrário a qualquer tipo de abuso, mas esse projeto é inadequado 
porque não vem a somar na superação da crise institucional atual do 
país”, declarou.

Até o fechamento desta edição, a votação do PLS não tinha sido 
realizada. As últimas informações sobre a tramitação do projeto 
foram as seguintes: o presidente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), afirmou que enviaria o projeto do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, sobre abuso de autoridade à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). Além disso, o senador Eunício pediu 
para ser apensado ao projeto o documento de Janot, cujo texto 
contou com a colaboração das associações, inclusive da CONAMP e 
de suas afiliadas. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também 
apresentou a proposta de Janot em outro projeto.
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Nacional

CONAMP divulga Nota Técnica 
sobre o abuso de autoridade
A Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (CONAMP), 
“com o objetivo de preservar a 

autonomia da instituição, a higidez de 
suas funções constitucionais e adequação 
de sua organização estrutural”, 
externou, através de Nota Técnica, o 
seu posicionamento a respeito do PLS 
280/2016, de autoria do Senador Renan 
Calheiros (PMDB/AL).

O projeto de lei pretende redefinir os 
crimes de abuso de autoridade, revogando 

integralmente a Lei 4898/1965 e os artigos 150, §2°, 316, 322, 350, 
parágrafo único e incisos, do Código Penal (Decreto Lei 2.848/1940).  
De acordo com o entendimento da CONAMP, o PLS 280/2016 quer 
criminalizar a atuação investigativa e judicial do Ministério Público, 
confrontando com o sistema processual brasileiro.

Na época, a Nota afirmou que o projeto constituía uma verdadeira 
algema à atuação do agente público e, “ao contrário do que consta 
na justificação do PLS 280/2016, o texto em debate não contou 
com a colaboração de todas as instituições que integram o sistema 
de Justiça, a exemplo do Ministério Público, buscando a CONAMP, 
através do presente, contribuir ao tema”.
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Nacional

Teto dos Gastos Públicos -
Entidades do MP questionam o novo 

regime fiscal no STF

Recentemente, a CONAMP, juntamente com a Associação Nacional 
dos Procuradores da República (ANPR) e a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), questionou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Emenda Constitucional 95/2016, que instituiu um novo 
regime fiscal.

Na Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) 5655 as entidades argumentam 
que a emenda tende a “afrontar a independência e autonomia dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e a autonomia das 
instituições do Sistema de Justiça (Funções 
essenciais à Justiça, em especial o Ministério 
Público e as Defensorias Públicas)”. A ADI 
está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio.

Histórico - O Senado aprovou, em dezembro 
passado, por 53 a 16, o segundo turno da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
55/16, antiga PEC 241. A medida, que gerou 
manifestações em todo o país, estabelece o teto 
dos gastos públicos e prevê o congelamento 
dos investimentos por 20 anos.

Antes de sua aprovação, a Ampeb, CONAMP, 
Frentas e muitas outras entidades se 
manifestaram contra a proposta, que estava 
entre os projetos que visavam reduzir a 
autonomia das instituições que resguardam os 
direitos da sociedade. 
A emenda institui um novo regime fiscal que 
congela a despesa primária, por 20 anos, e 
altera a vinculação entre receitas e despesas 
públicas, o que afeta as ações de cunho social 
das instituições.

A aprovação da emenda ocorreu no Congresso 
Nacional apesar da intensa mobilização 
associativa. Durante a tramitação no 
parlamento, a CONAMP posicionou-se contra a 
proposta. A Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas) também se 
manifestou desfavorável ao estabelecimento 
do teto dos gastos públicos, pois considerou 
que a medida compromete direitos sociais, 
não controla os gastos mais abusivos do país, 
e privilegia banqueiros.

Veja a nota, na íntegra – http://zip.net/bgtH1r
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VEJA TODAS AS ARTICULAÇÕES CONTRA A PROPOSTA 
DO GOVERNO REALIZADAS ANTES DE SUA APROVAÇÃO

Frentas divulga material 
contra a Proposta

A Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas) 
divulgou material sobre os efeitos 

negativos das alterações no regime fiscal.  
 
Veja o material divulgado: 

Link para donwload das imagens: 
 
http://zip.net/bntGTJ

http://zip.net/bmtGLX
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Nacional

Nota Técnica da CONAMP pediu 
rejeição da PEC 241/2016

A Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (CONAMP) publicou, no dia 
24/10, estudo técnico a respeito da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 241 de 2016, que 
institui o Novo Regime Fiscal. Na Nota Técnica, a 
CONAMP manifestou-se contra a proposta, após 
concluir que a medida é inconstitucional e incompatível 
com os anseios e interesses da sociedade.
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Nacional

MP E MAGISTRATURA 
manifestam-se contra a PEC 55/2016, 

antiga PEC 241/2016

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) publicou nota pública manifestando-se contra a 
definição de um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos (PEC 55/2016, antiga PEC 241/2016). 

Confira a íntegra da nota pública da Frentas contra a medida:

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS) 

composta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação dos 

Juízes Federais do Brasil (AJUFE), Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (ANAMATRA), Associação Nacional dos Procuradores da 

República (ANPR), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(CONAMP), Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 

Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), Associação dos 

Magistrados do Distrito Federal e Territórios (Amagis-DF), Associação dos 

Membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT), 

em parceria com a Auditoria Cidadã da Dívida, a Associação Nacional 

dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Brasil (ANFIP), a União dos 

Auditores Federais de Controle Externo (AUDITAR), e a Federação Brasileira 

de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE), vêm a 

público manifestar-se contra a PEC 55/2016, atualmente em tramitação no 

Senado Federal.

1 – A PEC 55 (PEC 241) COMPROMETE OS DIREITOS SOCIAIS previstos 

no art. 6º da Constituição ao congelar as despesas primárias, tendo como 

base o ano de 2016, já marcado por graves cortes orçamentários, atualizando 

apenas pelo IPCA. Isso prejudicará a prestação dos serviços públicos no País;

2 – A PEC 55 (PEC 241) pretende inserir no texto constitucional um teto para 

as despesas primárias. Dessa forma, será gerada uma sobra de recursos, 

que se destinarão às despesas financeiras, cujo maior beneficiado é o setor 

financeiro. A PEC também viola o art. 167, III, pois limita exclusivamente “a 

despesa primária total”, destinando todo o 

restante dos recursos para a dívida pública, 

sem qualquer teto, limite ou restrição;

3 – A PEC 55 (PEC 241) NÃO CONTROLA 

OS GASTOS MAIS ABUSIVOS DO BRASIL, 

pois exclui do congelamento os gastos com 

a chamada dívida pública, que nunca foi 

auditada, como determina a Constituição (art. 

26 ADCT), e sobre a qual recaem graves 

indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até 

fraudes. Os gastos com a dívida pública já 

consomem, anualmente, quase metade do 

orçamento federal e sequer sabe-se quem são 

os sigilosos beneficiários desses gastos;

4 – A PEC 55/2016 PRIVILEGIA OS 

BANQUEIROS que lucram extraordinariamente 

no Brasil. Os juros abusivos, a remuneração da 

sobra de caixa dos bancos, as operações de 

swap cambial, os prejuízos do Banco Central 

e todos os demais privilégios que utilizam 

o Sistema da Dívida serão beneficiados, 

enquanto que os investimentos sociais ficarão 

congelados;
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5 – A PEC 55 (PEC 241) COMPROMETE 

OS DIREITOS SOCIAIS previstos no art. 

6º da Constituição ao congelar as despesas 

primárias, tendo como base o ano de 2016, 

já marcado por graves cortes orçamentários, 

atualizando apenas pelo IPCA. A PEC também 

viola o art. 167, III, pois limita exclusivamente 

“a despesa primária total”, destinando todo o 

restante dos recursos para a dívida pública, 

sem qualquer teto, limite ou restrição;

6 – A PEC 55 (PEC 241) AFRONTA 

OS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA 

REPÚBLICA constantes do art. 3º da 

Constituição, inviabilizando o direito ao 

desenvolvimento socioeconômico do País, a 

erradicação da pobreza, da marginalização e 

das desigualdades flagrantes que colocam o 

Brasil na vergonhosa 75ª posição no ranking 

do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

medido pela ONU;

7 – A PEC 55 (PEC 241) É 

INCONSTITUCIONAL, pois contraria o art. 2º 

da Constituição Federal (Art. 2º São Poderes 

da União, independentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário), 

já que, ao impor um teto fixado unicamente 

aos interesses do Poder Executivo, viola a 

independência dos demais Poderes, que terão 

suas atividades prejudicadas;

8 – A PEC 55 (PEC 241) É INCONSTITUCIONAL 

porque viola as cláusulas pétreas estabelecidas 

no art. 60, § 4º da CF de 88 (§ 4º Não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: I – (…); II – (…); III – a 

separação dos Poderes; IV – os direitos e 

garantias individuais. Não pode o Poder 

Constituinte Derivado suprimir direitos 

fundamentais consagrados pelo Constituinte 

Originário, havendo assim limites fixados no 

próprio texto constitucional;

9 – A PEC 55 (PEC 241) É INCONSTITUCIONAL porque pretende retirar 

do Poder Legislativo sua prerrogativa de legislar acerca do orçamento, o que 

deve ser realizado por meio de lei, não sendo a Emenda Constitucional a 

forma escolhida pelo Constituinte originário;

10 – A PEC 55 (PEC 241) É INCONSTITUCIONAL porque pretende reduzir 

a capacidade do Poder Legislativo de legislar acerca do orçamento por cinco 

legislaturas (vinte anos);

11 – As entidades que assinam este documento contestam a forma escolhida 

pelo Governo para equilibrar as contas públicas, já que pretende amputar 

direitos, penalizando uma população numerosa e necessitada;

12 – A PEC 55 (PEC 241) é injusta e seletiva. Ela elege, para pagar a conta 

do descontrole dos gastos, os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles 

que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais sejam 

garantidos. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro, quando 

não coloca teto para o pagamento de juros, não taxa grandes fortunas e não 

propõe auditar a dívida pública;

13 – A PEC 55 (PEC 241) não enfrenta o cerne do problema econômico, 

instalado no modelo tributário injusto e regressivo, e baseia-se em falso 

diagnóstico, identificando uma suposta e inexistente gastança do setor 

público, em particular em relação às despesas com saúde, educação, 

previdência e assistência social, responsabilizando-as pelo aumento do 

déficit público, omitindo-se as efetivas razões, que são os gastos com juros 

da dívida pública (responsáveis por 80% do déficit nominal), as excessivas 

renúncias fiscais, o baixo nível de combate à sonegação fiscal, a frustração 

da receita e o elevado grau de corrupção;

14 – Por fim, deve o Estado Brasileiro cumprir o disposto no art. 3º da 

Constituição Federal de 1988: Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Com informações da CONAMP

Ano XX - Nº 67 - Março de 2017 - www. ampeb.org.br 37



A PEC 241/2016 vem ocupando grande espaço nas 

discussões do país, e não sem razão dadas as 

graves implicações que propõe à nação para as 

duas próximas décadas. Inaugurando “novo regime fiscal”, 

prevê a alteração para os próximos 20 anos do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (!), o que por si só 

traz questionamento: inovar as normas que deveriam ser 

transitórias desde a promulgação da Constituição Federal 

há 28 anos, estendendo seus dispositivos transitórios até 

os seus 48 anos de idade? 

Inquestionável o período de crise econômica e a necessidade 

de mudança de posturas para que a economia brasileira 

volte a crescer, mas medidas de gestão econômica 

para enfrentamento da crise demandariam alteração 

constitucional? E do ADCT? Nenhum dos 88 países objeto 

de estudo do FMI publicado em 2015 imobilizou gastos por 

meio de emenda constitucional, nem por tanto tempo, o 

que rememorou aos professores da FGV José Roberto 

Afonso e Felipe Salto, em trabalho conjunto com o analista 

do Senado Federal Leonardo Ribeiro, ser o Brasil o país da 

jabuticaba (em “A PEC do teto e o resto do mundo”).

Os argumentos invocados na PEC tentam justificar a 

proposta em diplomas normativos que já existem, a LRF 

(Lei de Responsabilidade Fiscal) e a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias), esta sim instrumento infraconstitucional 

de vigência mais razoável (2 anos) e adequado às 

mudanças econômicas, além de circunscrito à cada 

gestão. A LDO, juntamente com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal e os dispositivos constitucionais atuais, possibilita o 

controle de gastos respeitando a separação dos poderes e 

a independência e autonomia das Instituições.

Também ímpar é o prazo atribuído às medidas: 20 anos 

de vínculo de gastos ao IPCA, independente de qual será 

o desempenho da economia. Ora, se há gastos a cortar 

e se faz imperioso economizar, o que justifica limitar aos 

próximos governos o que lhes será basilar: gerir? A PEC, 

de forma inconstitucional, como delineadamente explicado 

da Nota Técnica da Secretaria de Relações Institucionais 

da Procuradoria Geral da República, subtrai dos próximos 

gestores públicos a capacidade plena de gestão, ainda que 

a crise se esvaia. Impõe um teto de gastos por 20 anos 

nas atividades finalísticas do Estado, mesmo que superada 

a crise e obtida vultosa economia de recursos. E mais: a 

proposta do Poder Executivo ultrapassa sua seara e invade 

a independência e a autonomia administrativa e financeira 

de outras instituições, inclusive do Ministério Público, do 

Judiciário e do Legislativo, e prevê eventual alteração em 

10 anos apenas por iniciativa da Presidência da República 

(artigo 103).

Vale destacar que a EMI 83/2016 (Exposição de Motivos 

Interministerial) que apresenta a PEC afirma que se busca 

evitar a “expansão acelerada do gasto durante momentos 

positivos do ciclo econômico”. Ora, qual a real intenção 

da PEC? Enfrentar a crise ou conter gastos mesmo se 

a economia estiver com desempenho positivo? É preciso 

transparência e coerência entre o que se invoca como 

causa à necessidade da PEC e o que se propõe com a 

mesma.

Em sua exposição de motivos, a PEC 241 fala ainda em 

Nacional

Descortinando a PEC 241/2016
É preciso transparência e coerência entre o que é invocado como causa e as propostas feitas

Na época em que ainda era uma proposta do Governo, a presidente 
da Ampeb, a promotora de Justiça Janina Schuenck, se manifestou, 
publicamente, através do artigo “Descortinando a PEC 241/2016” a 
respeito das mudanças sugeridas.
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busca por “mudança de rumo das contas públicas”, 

assinalando que a Dívida Bruta do Governo Geral 

aumentou de 51,7% do PIB em 2013 para 67,5% do PIB 

em abril de 2016, e que a despesa pública primária teria 

crescido muito acima da inflação (mas sem simetria dos 

períodos apontados). Não menciona, todavia, a conclusão 

de estudo do próprio Ministério da Fazenda de que houve 

controle das despesas primárias de 2011 a 2015, com 

queda da sua taxa real de crescimento (em “Relatório de 

análise econômica dos gastos públicos federais. Evolução 

dos gastos públicos federais no Brasil. Uma análise para o 

período 2006-15”).

Não menciona sequer, e deveria, por uma questão 

de transparência, que a Dívida Bruta do Estado Geral 

(cujo crescimento é invocado como argumento para a 

PEC) não envolve apenas as despesas primárias, mas 

também as despesas financeiras, que representam, aliás, 

parcela significativa da dívida, dentre as quais aquelas 

correspondentes à emissão de Títulos do Tesouro Nacional 

(com que o governo consegue dinheiro em curto prazo, 

mas por um preço alto) e outras atividades correlatas ao 

mercado financeiro.

Aqui vale destacar a análise feita por Daro Piffer, 

Secretário-geral do Fórum Nacional Permanente de 

Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) e presidente do 

Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, 

apontando que “um simples aumento de um ponto 

percentual na taxa Selic, por exemplo, provoca um custo 

fiscal entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões (em “O xis da 

questão do teto dos gastos públicos”). Lembra ainda que 

“as despesas com juros acumuladas, de junho de 2014 a 

junho de 2015 foram na ordem de R$ 420 bilhões. Nada 

menos de 45% do orçamento da União é para a rolagem 

da dívida e o pagamento dos juros”.

Se a Dívida Bruta do Governo Geral envolve tanto 

despesas primárias quanto despesas financeiras, por 

que o pagamento de juros e outras despesas financeiras 

ficarão imunes ao “novo regime fiscal”? Pior, ausência de 

teto para os juros mas economizar apenas nas atividades-

fim do Estado? Chama a atenção a afirmação na EMI 

(Exposição de Motivos Interministerial) de que a PEC visa 

“fortalecer a confiança dos agentes econômicos e reduzir 

o risco-país”.  Seria esse um objetivo mais importante 

que a garantia dos direitos fundamentais, previstos 

na nossa Constituição Cidadã? Como brilhantemente 

apontado no documento conjunto “Inconstitucionalidade 

do Congelamento dos Pisos da Saúde e da Educação na 

PEC 241/2016”, subscrito, dentre outros, pela Comissão 

de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, Grupo 

Nacional de Direitos Humanos do CNPG, pela Pastoral da 

Saúde da CNBB, pela Procuradoria Geral dos Direitos do 

MPF, e por instituições e personalidades da área jurídica 

e da área de saúde: “Não cabe impor, via ADCT,  uma 

espécie de ‘estado de sítio fiscal’ que suspenda a eficácia 

dos direitos fundamentais por 20 (vinte) anos”.

A sociedade brasileira não precisa e não merece que os 

gastos mínimos com saúde e educação passem a ser 

atrelados ao IPCA, com desvinculação ao crescimento da 

economia nos próximos 20 anos. Os gastos mínimos em 

saúde e educação foram verdadeiros avanços, garantia de 

Janina Schuenck
Presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia - Ampeb. 
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um montante mínimo de investimentos, e sabemos que 

pouquíssimas unidades da Federação aplicam mais que o 

mínimo. Sua redução, muito embora não imponha um teto, 

repercutirá fatalmente na redução dos investimentos em 

saúde e educação para a sociedade. Não podemos admitir 

retrocesso na garantia de direitos fundamentais.

Segundo o gráfico com o histórico de aplicação em “Ações 

e Serviços Públicos de Saúde da União”, divulgado no 

site do IPEA após a surpreendente exoneração de sua 

Coordenadora de Estudos, em nenhum dos anos entre 2010 

e 2015 houve investimentos em saúde que ultrapassassem 

2% dos gastos mínimos. Ou seja, estamos falando de 

áreas em que na prática atingir o mínimo é considerado o 

cumprimento da obrigação e não se vai muito além. Será 

esse mínimo à saúde e educação balizado pela inflação, 

sem crescimento real. O que esperar do congelamento 

dos gastos mínimos em áreas que clamam por melhorias 

com o aumento natural das demandas do SUS em razão 

do envelhecimento da população brasileira?

O Conselho Deliberativo da FIOCRUZ, em “Carta sobre a 

PEC 241 e os impactos sobre os direitos sociais, a saúde e 

a vida”, ao lembrar do efeito multiplicador do investimento 

em saúde (cada R$1,00 gasto representa o incremento de 

R$ 1,7 no PIB), denuncia que a PEC trará impactos diretos 

no controle da AIDS, na realização de transplantes, no 

acesso a medicamentos, e na vigilância à saúde e controle 

de epidemias, como a Zika, e enfatiza que a  PEC 241 traz 

como “forma exclusiva de enfrentar a crise fiscal o corte de 

gastos sociais e, portanto, a restrição de direitos, mantendo 

ao mesmo tempo intocado o questionamento sobre a 

dívida pública e seu regime de juros que representam, 

estes sim, a razão maior do comprometimento da União.”

A então Coordenadora de Estudos do IPEA, doutora em 

saúde coletiva, Fabíola Vieira, em trabalho conjunto com 

Rodrigo Benevides, economista e mestre em saúde 

coletiva, apresentou Nota Técnica com projeção das 

perdas nos gastos mínimos com saúde caso a PEC 241 

tivesse vigência desde 2003, a partir da correção apenas 

pelo IPCA: teriam sido R$ 257 bilhões a menos, ou 42,1%, 

em 13 anos (de 2003 a 2016). Considerando que entre 

os anos de 2010 a 2015 não houve exercício em que os 

investimentos em saúde tenham ultrapassado 2% dos 

gastos mínimos, segundo o próprio IPEA, não há como 

negar o profundo impacto negativo da PEC à saúde pública 

brasileira.

Da mesma forma o COFECON (Conselho Federal de 

Economia) se posicionou contra a PEC 241, porque ela 

parte de falso diagnóstico, omitindo que “80% do déficit 

nominal é causado com gastos com juros da dívida pública”, 

omitindo também “as excessivas renúncias fiscais, o baixo 

nível de combate à sonegação fiscal e o elevado grau de 

corrupção.”

Pois bem, não se pode olvidar a quantia de dinheiro 

desperdiçada em práticas corruptas, que oneram os cofres 

públicos e aumentam o aludido “risco-país”. São bilhões 

recuperados em operações diversas do Ministério Público 

e Polícia, como a Lava Jato e a Zelotes, dentre outras. As 

instituições que atuam no combate à corrupção e fiscalizam 

os gastos públicos também terão limitações orçamentárias 

que as impedirão de se fortalecer e disseminar ainda mais 

o cerco contra a corrupção.

Para se ter ideia do impacto prático da PEC, o pesquisador 

associado da FGV/IBRE, Bráulio Borges, destacou que se a 

PEC 241 estivesse em vigor desde 1998 e o salário mínimo 

fosse corrigido apenas pelo IPCA seu valor atual seria de 

R$ 400,00, e não os atuais R$ 880,00 (registrando que 

o valor do salário mínimo repercute imediatamente nos 

gastos do governo). Cumpre frisar que o Deputado relator 

acrescentou às vedações previstas na PEC o reajuste de 

despesa obrigatória acima da variação da inflação (art. 

104, VIII), texto aprovado em primeiro turno na Câmara 

dos Deputados.

Nacional
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O cidadão deve se atentar à PEC 241/2016, ler a proposta 

e os estudos feitos sobre os impactos decorrentes de sua 

aplicação. Não se trata, como se quer fazer pensar, de 

disputa político partidária, tampouco de luta corporativista. 

Esses são argumentos rasos para tentar evitar uma 

análise aprofundada da PEC. A 241 afetará a vida de 

todos os brasileiros pelos próximos 20 anos, trazendo 

contingenciamento dos serviços essenciais do Estado 

ainda que economia se recupere e volte a crescer.

Ao congelar os gastos nos patamares atuais, a 241 sequer 

faz justiça às instituições que vem “fazendo o dever de 

casa” e buscando economizar. Quem está gastando 

menos, ficará fadado a investir menos pelos próximos 

20 anos. Quem gasta mais, continuará a ser responsável 

pelos maiores gastos. A PEC traz expressas vedações à 

admissão de pessoal, de maneira que as desigualdades 

entre os diversos Estados da Federação tendem a se 

perpetuar. Aqueles com menor número de médicos, 

professores, juízes, promotores de Justiça, continuarão 

a ser os Estados com pior número de profissionais 

nos próximos 20 anos, sem qualquer estudo social ou 

econômico sobre o crescimento e o envelhecimento local 

da população.

E mais: nos termos do substitutivo apresentado pelo relator 

e aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, 

as vedações em caso de descumprimento dos limites 

não serão restritas ao órgão que os descumpriu, mas a 

todos os órgãos que integram o Poder a que pertença. “A 

punição extensiva a todo o Poder, diante do cumprimento 

do limite por um órgão … estabelece uma responsabilidade 

solidária entre os órgãos do Poder no cumprimento dos 

seus limites”, nas justificativas apresentadas no relatório. 

Ora, a PEC fala em economizar mas quer solidarizar 

responsabilidades, punindo até mesmo aqueles que 

tenham obedecido os limites de gastos, o que, a um só 

tempo, afronta a autonomia das Instituições e asfixia 

injustamente aquelas que economizaram, aplicando-

lhes indiscriminadamente vedações que não seriam 

pertinentes.

Aliás, chama a atenção que a PEC estabeleça vedações 

que restringem a prestação de serviços essenciais à 

população, mas exclua expressamente de tais vedações os 

gastos para aumentar o capital de empresas estatais não 

dependentes. Tampouco arrola nas vedações o fim dos 

gastos com publicidade e propaganda, nem faz referência 

a gastos com encargos financeiros. Qual a prioridade ao 

país? O Brasil, talhado pela Constituição Cidadã de 1988, não 

pode fugir dos objetivos fundamentais da República, nem 

se furtar à garantia dos direitos e garantias fundamentais. 

Tampouco pode estagnar seu funcionamento 20 anos 

doravante.

É claro que todos querem o fim da crise; é indiscutível 

que é preciso economizar, mas vamos começar por onde, 

como e por quanto tempo? O instrumento adequado 

seria uma alteração constitucional? As restrições terão 

vigência mesmo que resolvida a crise e para que o 

dinheiro economizado seja gasto com o quê? Por que não 

economizar com as despesas financeiras, que inflacionam 

a chamada Dívida Bruta do Governo Geral?

É preciso cuidado com a publicidade que quer simplificar 

a PEC, cuidado com as ementas e apelidos que camuflam 

o real impacto da proposta, cuidado com as tentativas de 

polarização que subtraem o aprofundamento da análise da 

PEC. O que está em jogo é o país que esperamos para os 

próximos 20 anos, a prestação de serviços essenciais, a 

manutenção do combate à corrupção que tanta sangria 

traz ao país, a fiscalização dos gastos públicos.  Para 

um paciente enfermo, a PEC não é um simples remédio 

amargo, é verdadeira amputação dos pés como se fosse a 

solução às feridas ao caminhar.

Por Janina Schuenck

Descortinando a PEC 241/2016
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Nacional

Presidente da CONAMP afirma que 
PEC 241/2016 (55/2016) é um 
atentado contra as gerações futuras

Foi publicado no Correio Braziliense, de 07/11, o 

artigo “Teto dos gastos públicos: um atentado contra 

as futuras gerações”, da presidente da CONAMP, a 

promotora de Justiça do MP-BA Norma Cavalcanti. No 

artigo, a associada da Ampeb fala dos efeitos negativos 

da aprovação da PEC 55, do Senado (antiga PEC 241, 

da Câmara), para a sociedade brasileira.

Já não há como escamotear os fatos: os efeitos negativos 

da PEC 55/2016 (antiga PEC 241/16) recairão só e 

exclusivamente sobre a população mais vulnerável, aí 

entendidos os trabalhadores assalariados, o funcionalismo 

público, os aposentados e pensionistas, as carreiras de 

Estado e, principalmente, aqueles que dependem do 

salário mínimo. A regra vai atropelar a lei de reajuste do 

salário mínimo, impedindo sua valorização real, mesmo 

se a economia estiver crescendo.

Entendemos como falaciosas as teses de que não haverá 

perdas para a saúde e a educação. A PEC impactará sim, 

negativamente, no financiamento e an garantia do direito 

à saúde e à educação preconizados pela Constituição de 

1988. Em outras palavras, a vinculação mínima de recursos 

destinados à saúde e à educação não mais deverá ser 

parametrizada pelas receitas do Estado brasileiro, mas 

tão-somente por um dos índices de inflação. No caso da 

saúde, desconsideram fatores outros que pressionam de 

forma crescente as demandas por prestações de saúde, 

a exemplo das incorporações de novas tecnologias, 

crescimento vegetativo da população e o processo de 

envelhecimento. Isso por 20 anos.

Caso aprovada, a PEC 55 tornará permanente o processo 

de desfinanciamento dos serviços públicos de saúde 

Por Norma Cavalcanti
Presidente da CONAMP

Teto dos gastos 
públicos: 

um atentado contra 
as futuras gerações
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iniciado nos últimos anos. Apenas em 2016, foram 

cerca de R$ 17 bilhões a menos para o setor. O 

prestigiado Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (Ipea) asseverou que a perda de recursos 

para a saúde será de R$ 743 bilhões em 20 anos. 

Desfalque semelhante ocorrerá com a educação 

pública. Gastos congelados significarão queda 

vertiginosa nas despesas federais com educação 

por aluno. Uma vez limitados os gastos à variação 

da inflação do ano anterior, na prática, também 

ficarão asfixiadas outras áreas de vital importância 

para qualquer país, como a pesquisa científica, a 

agricultura, a ciência e a tecnologia. Como combater 

recessão com mais recessão?

O Brasil não merece, mais uma vez, ser cobaia de 

políticas econômicas. Nenhuma nação do mundo 

impôs a seu povo um congelamento de despesas 

por período tão longo. O Ministério Público é 

comprometido com os interesses difusos da 

sociedade e, por isso, engrossa o coro dos milhares 

de trabalhadores que são contra a PEC 55. Vemos 

ainda na PEC 55 mais uma tentativa de asfixiar os 

órgãos de fiscalização e investigação de crimes 

contra o cidadão e o erário. Esses órgãos ficarão 

impedidos de se modernizar, realizar concursos, 

prover cargos vagos, absorver novas tecnologias 

para o cumprimento de suas missões institucionais 

e contratar terceirizados para assegurar o bom 

andamento de suas atividades.

Ora, a evolução da execução orçamentária dos 

últimos anos revela que o declínio das receitas teve 

peso maior para o desarranjo financeiro do que o 

incremento das despesas primárias (os gastos 

primários cresceram 93% entre 2001 e 2014, 

enquanto a inflação acumulada chegou a 141,16%). 

Portanto, qualquer iniciativa nessa seara não poderia 

contornar temas como reforma tributária, reavaliação 

das desonerações fiscais e benefícios creditícios 

prodigamente concedidos nos últimos governos, 

instituição de imposto sobre grandes fortunas 

(CF/1988, art. 153, VII), combate à sonegação, entre 

outros.

Enfim, são múltiplos os caminhos alternativos dentro 

da ordem constitucional posta para o reequilíbrio 

das contas públicas, sem se abandonar a direção há 

muito seguida pela República Federativa do Brasil 

para o atingimento de seus objetivos fundamentais 

de: construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e promover o bem de todos, 

sem preconceitos e quaisquer outras formas de 

discriminação. Por reconhecer a responsabilidade 

fiscal como um valor nessa mesma ordem jurídica, 

não se pode esquecer seu caráter instrumental como 

meio necessário à concretização de valores ainda 

mais elevados, entre eles, a proteção dos direitos 

fundamentais, mormente aqueles comprometidos 

com a preservação e a promoção da dignidade da 

pessoa humana.

Por essas razões, é vital que, neste momento em 

que se aproxima a votação da PEC no Senado, as 

senhoras e os senhores senadores tenham bom 

senso e optem pela proteção da sociedade e de seus 

direitos fundamentais. Em suas mãos, pode estar 

a inteira responsabilidade pelo destino desta e das 

próximas gerações de brasileiros.
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Nacional

Estudo do Senado Federal mostra 
inconstitucionalidades da PEC 55/2016

O Núcleo de Estudos e Pesquisa da Consultoria Legislativa 
do Senado Federal publicou, no dia 01º de novembro, o 
boletim legislativo nº 53 sobre “As inconstitucionalidades 

do ‘Novo Regime Fiscal’ instituído pela PEC nº 55, de 2016 (PEC 
241, de 2016, na Câmara dos Deputados) ”. O documento analisa 
o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e verifica se o novo 
regime fiscal proposto pela PEC 55/2016 viola cláusulas pétreas 
(imodificáveis) da Constituição Federal de 1988.

No estudo foram tratadas as violações ao princípio da razoabilidade, 
da segurança jurídica e da vedação ao retrocesso social, já que a 
PEC tende a abolir as cláusulas pétreas que se referem ao voto 
direto, secreto, universal e periódico; e à separação de Poderes e 
aos direitos e garantidas individuais.

Em relação à saúde pública, por exemplo, o estudo afirma que a PEC “é 
totalmente desproporcional, porquanto é inadequada, desnecessária 
e ignora as alternativas que efetivamente equacionariam o problema 
da gestão eficiente dos recursos no âmbito do SUS, além de gerar 
ônus demasiados a serem suportados pela população mais pobre do 
país”. O estudo também não afasta o juízo de inconstitucionalidade 
no âmbito da saúde “por violação do princípio da razoabilidade ou 
proporcionalidade previsto no inciso LIV do art. 5º da CF, direito 
fundamental e cláusula imodificável de nossa Constituição”.

No campo da educação há o mesmo entendimento. Atualmente o 
país já está longe de atender ao dever constitucional previsto nesta 
área. Com aprovação da PEC e o congelamento a partir do ano que 
vem haverá retrocesso “no atendimento às demandas crescentes 
endereçadas à educação pública”, declara a pesquisa.

“Ao propor, como piso de aplicação os recursos na educação, para 
os próximos 20 anos, as aplicações mínimas corrigidas apenas pela 
inflação, desrespeita expressamente determinação constitucional 
contida na parte permanente da Constituição. Trata-se de situação 
contraditória plantada em nosso ordenamento pela PEC nº 55, de 
2016, e que gerará conflitos, judicialização e insegurança jurídica”, 
afirma o documento.

Deste modo, o boletim legislativo nº 53 sugeriu ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal por um 
dos legitimados, já que a PEC foi aprovada.
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53 
Novembro/2016 

AS INCONSTITUCIONALIDADES DO “NOVO REGIME FISCAL” 

INSTITUÍDO PELA PEC Nº 55, DE 2016 (PEC Nº 241, 

DE 2016, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) 

Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior1 

APRESENTAÇÃO 

O presente artigo objetiva analisar o “Novo Regime Fiscal” que se pretende 

instituir no país, por intermédio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 55, de 

2016 (PEC nº 241, de 2016, na Câmara dos Deputados), que altera o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá 

outras providências, sob o enfoque jurídico-constitucional. 

Esse enfoque consiste no juízo de admissibilidade da PEC. Em outras 

palavras, busca-se aferir se ela viola as cláusulas imodificáveis elencadas pelo § 4º do 

art. 60 da Constituição Federal (CF). Como o âmbito de abrangência da PEC é a União, 

não há aferição de violação ao pacto federativo (inciso I). Serão analisadas as violações ao 

voto direto, secreto, universal e periódico (inciso II), à separação de Poderes (inciso III) e 

aos direitos e garantias individuais (inciso IV), à medida que surjam no texto da PEC. 

Entendemos por bem conferir destaque no texto às espécies de direitos e 

garantias individuais violadas pela PEC nº 55, de 2016. Assim, as violações ao princípio 

da razoabilidade, da segurança jurídica, da intranscendência da pena em sua dimensão 

institucional, e da vedação ao retrocesso social serão tratadas em itens específicos e não em 

um item genérico que englobe violações aos direitos e garantias individuais. 

O texto que será analisado é o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, 

encaminhado ao Senado Federal em 26 de outubro de 2016. Priorizaremos, na análise, 

os dispositivos considerados essenciais à conformação do “Novo Regime Fiscal”. 

 

                
                

                
           

1  Consultor Legislativo do Senado Federal na área do Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e 

Partidário. Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília (UnB). Ex-Consultor-Geral da 

União da Advocacia-Geral da União (2007-2010). 
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A presidente da Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb), a promotora 
de Justiça Janina Schuenck, e a associada 

aposentada Dulce Calmon, participaram, em Brasília, 
da reunião da Comissão dos Aposentados da CONAMP.

Entre os assuntos tratados, estavam as propostas 
de emenda à Constituição Federal e projetos de lei 

que afetam os direitos dos 
aposentados, entre eles os 
que pretendem aumentar a 
contribuição previdenciária. Os 
presentes discutiram também 
sobre a PEC 555/2010, que 
pretende acabar a contribuição 
previdenciária sobre os 
servidores aposentados. De 
autor do deputado Carlos Mota, 
a proposta aguarda inclusão na 
ordem do dia desde agosto de 
2010.

Além disso, os aposentados e representantes das 
associações afiliadas à CONAMP, em conjunto com 
sua presidente, a promotora de Justiça baiana Norma 
Cavalcanti, discutiram a possibilidade de criação do 
Conselho de Aposentados da CONAMP. A reunião foi 
realizada no final de novembro do ano passado.

Ampeb participa de reunião 
com aposentados em Brasília
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O Projeto de Lei Complementar (PLP) 
257/2016, sobre a renegociação das 
dívidas dos estados, foi aprovado na 

Câmara dos Deputados, no final de dezembro. 
O texto aprovado é fruto do trabalho e 
articulação com os parlamentares e não afeta 
a autonomia das instituições que protegem os 
interesses da sociedade.

Representantes das Associações do MP de todo 
o país estiveram em Brasília para acompanhar 
a votação. A presidente da Associação 
do Ministério Público do Estado da Bahia 
(Ampeb), Janina Schuenck, e a presidente 
da CONAMP, a promotora de Justiça baiana 
Norma Cavalcanti, realizaram reuniões com 
deputados para discutir as alterações do texto 
do PLP 257 feitas pelo Senado. 

“Conseguimos êxito, fruto de nossa luta e diálogo 
com todos os agentes e representantes dos 
poderes, e continuaremos lutando, pois ainda há 
batalhas a travar”, disse Janina sobre o resultado. 

A presidente acredita que aqueles que estão buscando enfraquecer o MP com a 
aprovação de alguns projetos o fazem por retaliação ao caminho correto que a 
Instituição tem trilhado no combate à criminalidade e à corrupção.

Articulações em Brasília – Entre os parlamentares que receberam os 
membros do MP estão Alice Portugal (PCdoB/BA), Cármen Zanotto (PPS/
SC), Leandre Dal Ponte (PV/PR) e Luiz Gonzaga (PDT/MG). Janina também 
conversou com o deputado baiano Antônio Imbassahy (PSDB).

O texto aprovado inicialmente resguardava o funcionamento das Instituições 
e a continuidade da prestação dos serviços públicos. No entanto, quando 
encaminhado ao Senado, incluíram no projeto os artigos que asfixiavam os 
demais poderes e causavam prejuízo à população. Agora, o texto segue para 
sanção do presidente da República.

Histórico - O PLP 257 já tinha sido debatido amplamente no segundo semestre 
de 2016. Manifestações, notas técnicas e articulações com políticos foram 
feitas pela CONAMP e representantes dos Ministérios Públicos do País.

Em 26 de julho, a Associação Nacional, através de Nota Técnica, se posicionou 
contrária à medida. No dia 1º de agosto, uma grande manifestação, articulada 
pela Ampeb, foi realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. 
A Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça também aderiram à movimentação.

Nacional

Texto aprovado é resultado de articulação com líderes e não asfixia as instituições.

PLP 257 é aprovado na Câmara 
dos Deputados
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Ato Público alerta 
sobre tentativas de enfraquecer 
autonomia do MP e Judiciário

Em comemoração aos 28 anos da 
Constituição Federal, membros 
do Ministério Público e juízes 

promoveram, no início de outubro, em Brasília, 
uma mobilização com representantes de todo 
o Brasil para alertar à população sobre a 
existência de projetos do Governo que visam 
enfraquecer as instituições públicas.

O ato público foi realizado no plenário II, da 
Câmara dos Deputados, e teve como objetivo 
protestar contra as retaliações ao MP e 
ao Judiciário e garantir o fortalecimento 
e independência dessas instituições. A 
presidente da Associação do Ministério 
Público do Estado da Bahia (Ampeb), a 
promotora de Justiça Janina Schuenck, 
participou da mobilização nacional.
Na mobilização, foram abordados projetos de 
Governo como a PEC 241, que versa sobre 
o teto das despesas, inclusive com saúde 
e educação, e o PLS 280, sobre crimes de 
abuso de autoridade, que ferem a autonomia 
das instituições públicas e prejudicam a 
sociedade brasileira.

A iniciativa do ato foi da Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (Frentas). 
A Frentas é constituída pela AMB, Ajufe, 
Anamatra, Conamp, ANPR, ANPT, AMPDFT e 
Associação dos Magistrados do Distrito Federal 
e Territórios (Amagis/DF).
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Atuação

A primeira viagem foi realizada no dia 18/07, quando a presidente 
da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb), 
Janina Schuenck, e o diretor financeiro da entidade, Ricardo 
Andrade se reuniram com promotores da Regional de Valença. 

Também no mês de julho, Ampeb se reuniu com representantes da 
regional de Vitória da Conquista. Além da presidente, participaram 
o vice-presidente da entidade, Millen Castro, e a assistente social, 
Fernanda Oliveira. 

Dando continuidade ao ciclo de viagens ao interior da Bahia, 
equipe da Ampeb, formada por Janina Schuenck, pelo seu 
diretor administrativo, o promotor de Justiça Edmundo Reis, e 
a secretária da presidente, Iânica Cruz, reuniram-se, no final do 
mês de agosto, com os promotores de Justiça de Jequié.

No encontro foram discutidos segurança nas promotorias, 
possibilidade de elevação das entrâncias, ausência de promotores 
no interior do Estado, reajuste do plano de saúde, além da atuação 
da Ampeb, nacionalmente, na defesa dos direitos dos membros 
do MP. O trabalho da Corregedoria local e nacional foi outro 
assunto abordado na reunião.

Viagens ao interior do Estado: Ampeb 
realiza reuniões nas regionais do MP-BA

Durante o ano de 2016, a Associação do MP-BA realizou diversas reuniões com promotores que 
atuam no interior do Estado. Ao todo, foram dez encontros que visam estreitar a relação com os 
associados que estão mais distantes da capital, ouvir críticas e sugestões e conhecer melhor as 

dificuldades enfrentadas e que interferem no exercício da função. 

Valença

Vitória da Conquista

Jequié
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No mês de novembro, a Ampeb foi a cinco cidades do interior. 
No dia 04/11, a visita foi realizada com os membros do MP-
BA de Feira de Santana e região. Na reunião, foi retratada a 
atuação da Ampeb em Brasília junto à CONAMP e ao CNMP 
na defesa dos direitos dos associados, expedientes da Ampeb, 
além de critérios para movimentação na carreira. 

No meado do mês, as visitas ocorreram 
nas cidades de Itaberaba, Lençóis 
e Seabra. O diretor de esportes da 
Ampeb, Thyego de Oliveira Matos, 
também esteve presente nas reuniões. 
Barreiras também recebeu a presidente 
no dia 21/11. 

No final do mesmo mês, a diretora secretária-geral, Patrícia Kathy Medrado, acompanhou Janina nas reuniões ocorridas nas 
cidades de Itabuna e Ilhéus para ouvir as demandas dos membros que atuam nestes municípios. 

A última reunião ocorreu em Juazeiro, no início de dezembro. Durante 
os encontros, a Ampeb apresentou os serviços oferecidos e as ações 
realizadas pela atual gestão. As idas aos municípios do interior do Estado 
também tinham como objetivo a interiorização das ações da Associação.

Feira de Santana e região

Itaberaba Barreiras

Juazeiro

Itabuna Ilhéus

Seabra
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Atuação

Assembleia Geral Ordinária (AGO)
é realizada no início do ano

A Associação do Ministério Público do 
Estado da Bahia (Ampeb) realizou, 
no dia 30/01, no auditório de sua 

sede, no Jardim Baiano, em Nazaré, a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) que 
acontece anualmente. 

A presidente da instituição, a promotora de 
Justiça Janina Schuenck, abriu a sessão 
explicando a importância da participação 
dos associados nas discussões dos rumos 
da Ampeb, destacando que a opinião, 
avaliação e sugestões são essenciais para 
que a diretoria conduza a gestão da melhor 
maneira possível. Também estiveram 
presentes o vice-presidente, Millen Castro, 
a diretora secretária-geral Patrícia Kathy 
Medrado e o diretor financeiro da entidade, 
Ricardo Andrade.
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Um dos assuntos da pauta foi o Relatório de Atividades 
realizadas no ano de 2016. Entre os pontos abordados, 
estava o pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência 
(PAE) dos aposentados; Audiência de Custódia; visitas da 
Ampeb às regionais para interiorização das ações; projetos 
e emendas constitucionais que afetam o Sistema Judiciário 
do Brasil.

O diretor financeiro apresentou o parecer do Conselho 
Fiscal da Associação sobre as contas do ano passado. 
Ele informou que são realizadas três reuniões anuais para 
apreciar os gastos dos quadrimestres e 
que os balanços e demonstrativos estão 
disponibilizados no site da Ampeb. Os 
planos e metas para 2017 também foram 
discutidos na AGO. Todos os três itens 
foram aprovados.

O último item da pauta foi a autorização 
para a venda da Casa do Promotor. Após 
estudo de mercado solicitado na AGO 
de 2016, o assunto foi colocado para 
discussão novamente. Verificou-se que 
o imóvel, sem uso, tem uma depreciação 
anual de 4% no valor da venda. A 
presidente informou ainda que houve 
tentativa de alugar a casa, mas não foram 
encontrados interessados. Os custos 

de manutenção e segurança do imóvel também foram 
mencionados. 

Os associados que não conseguiram comparecer, puderam 
acompanhar, ao vivo, a Assembleia pelo site da Ampeb no 
endereço: www.ampeb.org.br/assembleiageral. Também 
foi permitida a participação online, conforme prevê o 
Estatuto da Ampeb, através de envio de mensagem para 
o e-mail assembleiageral@ampeb.org.br declarando o 
acompanhamento da transmissão do ato, inclusive para fins 
de aferição de quórum.
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Atuação

Ampeb se reúne com PGJ sobre 
folha dos aposentados

A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, junto com a assessoria jurídica 
da entidade, e dois membros do MP aposentados, Pedro Pondé e Maria 
Consuelo Sampaio, se reuniram com a procuradora-geral de Justiça, 

Ediene Lousado, a chefia de Recursos Humanos e superintendência do MP-BA 
para falar sobre a folha de pagamento dos aposentados da Instituição.

Durante a reunião, realizada no final de fevereiro, foi frisada a importância de 
manutenção do cálculo da folha dos inativos no âmbito do MP, como consectário 
de sua autonomia institucional.
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Membros do MP-BA 
fazem manifestação contra 
retaliações ao 
trabalho da instituição

Promotores e procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado da Bahia 
fizeram uma manifestação no Dia Nacional 

do Ministério Público, em frente à sede do MP, no 
CAB, contra as retaliações que pautam o processo 
legislativo atual.

A Associação do Ministério Público do Estado da 
Bahia (Ampeb), representada por sua presidente, 
a promotora de Justiça Janina Schuenck, esteve à 
frente da movimentação que tinha como objetivo 
defender a Instituição.

Entre as discussões e discursos durante o ato 
estavam as propostas que atingem diretamente a 
atuação do MP e enfraquecem suas ações em prol 
da sociedade como a PEC 55/2016 (fruto da PEC 
241/55 de 2016, Novo Regime Fiscal), o PLP 257, 
e o 280, de Abuso de Autoridade.

Manifestações
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Atuação

MP e Judiciário vão para as ruas 
defender a Democracia Brasileira

Representantes do Ministério Público do 
Estado da Bahia e do Judiciário baiano 
marcaram presença em frente ao Farol 

da Barra para protestar contra as tentativas do 
Congresso Nacional de enfraquecer e minar 
a atuação das instituições que defendem os 
interesses da sociedade.

A diretoria da Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb), na presença 
de sua presidente, a promotora de Justiça 
Janina Schuenck, de seu vice-presidente 
Millen Castro, do diretor financeiro Ricardo 
Andrade e de sua diretora secretária-geral, 
Patrícia Kathy Medrado, subiu em um dos trios 
elétricos disponibilizados pelos organizadores 
da manifestação para defender o Ministério 
Público e os cidadãos brasileiros.
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Manifestações

Durante o ato, ocorrido no início de dezembro do ano 
passado, a presidente da Ampeb falou da distorção 
feita pelo Congresso com relação ao projeto popular “10 
Medidas contra a Corrupção” e das diversas tentativas 
de reduzir a autonomia de quem combate os desmandos 
dos governantes. “Não transfigurem a vontade popular. 
Na calada da noite, na madrugada de luto em nosso país, 
não aprovaram o que o povo tinha defendido. Mudaram 
as 10 Medidas que eram contra a corrupção para que 
se tornassem pró-corrupção. Isso é um desrespeito à 
vontade popular”, disse a promotora que completou seu 
discurso afirmando que o MP, Judiciário e sociedade não 
vão aceitar retaliação, e conclamou os presentes para 
cantar o hino nacional.

Representantes da Associação dos Magistrados da Bahia 
(AMAB) também estiveram presentes e defenderam a 
Democracia brasileira. Associados da Ampeb e AMAB 
vestiram camisas que diziam: “Punir juízes e promotores 
que combatem a corrupção? DIGA NÃO!. Membros do 
MP carregaram cartazes com dizeres: “Querem acabar 
com o MP e Magistratura”, “Ministério Público forte, 
sociedade protegida”, “A quem interessa enfraquecer o 
MP?”.

O juiz federal, Fábio Ramiro, também discursou na 
mobilização da capital baiana. Presidentes da ABM e do 

CREMEB, além de diretores também estiveram na Barra. 
Após os discursos, a multidão fez uma caminhada até o 
Cristo, encerrando o protesto, que permaneceu pacífico 
durante todo o tempo.
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Atuação

Critérios de merecimento
Ampeb recorre ao CNMP para objetivar 
as regras de movimentação na carreira

A Ampeb vem levantando as discussões a respeito da necessidade de 
objetivação dos critérios de merecimento para fins de promoção e 
remoção no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia desde 

2013.

Uma comissão montada pela Associação, composta pelos promotores de 
Justiça João Paulo Santos Schoucair, André Luís Lavigne Mota, Millen Castro 
Medeiros de Moura, Luíza Gomes Amoedo e Milena Moreschi de Almeida, 
apresentou e debateu com a classe a minuta da resolução sobre os critérios.

Em setembro de 2015, o relator do anteprojeto da resolução, conselheiro 
Adivaldo Cidade, votou, com ressalvas, pela sua aprovação. No voto, o 
conselheiro considerou prescindível que o texto do anteprojeto fosse 
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novamente discutido com os membros do 
MP e mencionou a necessária urgência de 
modernização da regulamentação.

Uma Audiência Pública convocada pelo 
Conselho Superior do Ministério Público da 
Bahia (CSMP) foi realizada, em dezembro de 
2015, com o objetivo de iniciar as discussões 
a respeito da proposta de resolução da Ampeb 
que disciplina a objetivação dos critérios.
Apenas em outubro de 2016, em sessão 
ordinária realizada no dia 04/10, houve 
deliberação a respeito do pleito da 
Ampeb. O Conselho Superior do MP-BA 
acatou, por maioria, a preliminar sugerida 
pela Corregedoria-Geral, e decidiu pela 
impossibilidade de regulamentar em ato 
administrativo, sem prévia alteração legislativa, 
a objetivação dos critérios de merecimento 
para fins de promoção e remoção no MP-BA.

Diante do ocorrido, a Associação baiana pediu 
aplicação de regra de transição enquanto 
persistisse a ausência de critérios que 
permitissem diferenciar os candidatos, com 
base no que diz o artigo 4º, da Resolução 
02/2005 do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) para que “sejam indicados 
aqueles de maior antiguidade na entrância ou 
no cargo”, enquanto não existir especificação 
de tais critérios.Cópia do documento 
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça 
também foi enviada à Corregedoria-Geral do 

MP-BA.

A referida Resolução, que “dispõe sobre os critérios objetivos e o voto 
aberto e fundamentado nas promoções e remoções por merecimento de 
membros dos Ministérios Públicos da União e dos Estados”, determinava 
o prazo de 120 dias para que os Conselhos Superiores dos Ministérios 
Públicos editassem atos administrativos disciplinando a valoração objetiva 
de critérios, para efeito de promoção e remoção por merecimento.
CNMP - Através de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), 
a Ampeb suscitou, em outubro do ano passado, ao Conselho Nacional 
aplicação imediata da Resolução CNMP 02.2005, em especial o parágrafo 
único do seu artigo 4°, a fim de que a movimentação na carreira siga a 
escolha do candidato mais antigo, face à ausência de critérios objetivos 
para análise do mérito no âmbito do MPBA.

O PCA, com pedido liminar, alertava para a publicação de editais pela 
Procuradoria Geral do MP-BA para movimentação na carreira pelo critério 
de merecimento, bem como para anterior requerimento da Ampeb ao 
CSMP-BA de disponibilização aos candidatos não votados da análise de 
seus trabalhos. No mérito, além da aplicação imediata da norma invocada, 
pugna que seja determinada ao MP-BA a fixação de critérios objetivos 
para aferição do merecimento na movimentação na carreira.

O PCA da Associação foi pauta da sessão do Conselho Superior do 
Ministério Público da Bahia (CSMP-BA), no dia 21/02 deste ano. O atual 
relator do processo, o procurador de Justiça Nivaldo Aquino, votou pelo 
indeferimento da aplicação da regra de transição, solicitada pela Ampeb 
para que fosse aplicada enquanto persistisse a ausência de norma 
balizadora da valoração de tais critérios no MP-BA. O relator também 
ressaltou a necessidade de encaminhamento, pela Procuradoria Geral de 
Justiça, do projeto de lei acerca do qual o CSMP deliberou em 04.10.2016. 
No entanto, a Ampeb não tem notícia do encaminhamento de tal projeto.
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Atuação

Parte do ofício 
encaminhado pela 

Associacão do 
Ministério Público 

do Estado da Bahia - 
Ampeb à Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ) 

solicitando aplicação 
imediata do artigo 
4º, da Resolução 

02/2005 do Conselho 
Nacional do Ministério 

Público (CNMP)

                 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 

e-mail: ampeb@ampeb.org.br 

  
OF. EXT. 
Nº 221/2016 
GAB. PRES. Salvador, 05 de outubro de 2016. 

 

A Sua Excelência a Senhora 

EDIENE SANTOS LOUSADO 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia 

Procuradora Geral de Justiça 

5ª Avenida do CAB, nº 750 

Salvador-BA-CEP 41.745-004 

 
Senhora Procuradora Geral, 

 
Apresentando respeitosos cumprimentos, a Associação do Ministério 

Público do Estado da Bahia (AMPEB) vem à presença de Vossa Excelência expor e 

requerer o que segue, à vista do resultado da Sessão do Egrégio Conselho Superior do 

Ministério Público da Bahia na data de ontem no Procedimento SIMP n. 

003.0.124536/2014, acerca da proposta de aferição do merecimento para fins de 

movimentação na carreira dos Membros desta Instituição. 

 

O procedimento em questão abarcava sugestão de critérios objetivos a 

serem definidos pelo Egrégio Conselho Superior para aferição do mérito dos candidatos 

habilitados à movimentação na carreira, sendo o procedimento de iniciativa da AMPEB, 

datada de 03/01/2014, trazendo as conclusões apresentadas pela comissão especialmente 

formada a esse fim, composta de Membros do MPBA que realizaram estudos e 

coletaram sugestões da classe, por e-mail e reunião pública. 

 

Em breve síntese, o procedimento foi distribuído ainda na anterior 

composição do Conselho Superior, em que foram realizadas diligências. Houve 

redistribuição a partir da posse da atual composição do Conselho, em dezembro de 

2014, seguida de diligências e apresentação de voto favorável do relator, que acresceu à 

proposta algumas sugestões. 

A presidente da Ampeb, a promotora de Justiça Janina Schuenck, informou 
que o processo foi reavivado após a solicitação ao CNMP. “Se a Associação 
tivesse sido intimada, esperaria o CSMP-BA deliberar sobre a matéria”, 
declarou a presidente.

Na sessão de 21/02, a presidente da Ampeb e a assessoria jurídica da 
entidade fizeram sustentação oral, enfatizando que o Conselho Superior tem 
a possibilidade de modular os efeitos da decisão, inclusive no que concerne 
às listas já existentes. Houve pedido de vista pela Conselheira Margareth 
Pinheiro. O fechamento desta edição ocorreu antes do pronunciamento da 
conselheira.

Em sua sustentação oral, a Ampeb destacou algumas premissas a respeito do 
tema: 
• A Resolução CSMP 06/2006, apesar de norteadora, não atende à disciplina de 
critérios objetivos de merecimento, como já reconhecido pelo próprio CSMP-BA;
• Para a diferenciação dos trabalhos apresentados, é indispensável um 
relatório de análise de todos eles, e não apenas dos que lograram votos. Hoje 
a Ampeb teve ciência de que o voto data de agosto de 2016. Não pautado;
• Necessidade de atenção à regra de transição prevista pelo próprio CNMP: 

escolha do mais antigo, com a possibilidade de 
modulação pelo CSMP;
• Necessidade de regulamentação de critérios 
objetivos para aferição do merecimento. A 
maneira de aferição dependerá do Colegiado: 
se por pontuação positiva, se por pontuação 
mínima; excludente;
Importa que a discricionariedade seja balizada 
por regras prévias, explícitas, norteadoras, que 
certamente não esgotarão o tema, mas são 
imprescindíveis à segurança jurídica.

O que diz o CNMP é a necessidade de 
valoração objetiva dos critérios legais. (Art. 3° 
da Res. 02/2005. Posterior à Lei 8625/93). 

O que propõe é o balizamento para valoração 
além dos critérios trazidos na lei. Não a 
repetição dos critérios legais.
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Veja o PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO COM 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA em face de omissão administrativa 
praticada pela Excelentíssima Senhora Procuradora-geral de 
Justiça do Ministério do estado da Bahia. 

  

AV. OCEÂNICA, 3975, 2º ANDAR, S/201 - ENSEADA EMPRESARIAL, RIO VERMELHO, CEP 41.950-000, SALVADOR BAHIA - TEL.: 55 71 3038-8900 

www.manoelpintoadvogados.com.br  

maior antiguidade na entrância ou no 
cargo, ressalvada a situação jurídica já 
consolidada daqueles que figuraram por três 
vezes consecutivas ou cinco alternadas em 
lista de merecimento, determinando ao 
Parquet baiano que, em obediência à 
Res. CNMP n. 02/2005, sejam fixados 
os referidos critérios objetivos para 
aferição do merecimento, estipulando 
prazo para tanto.  

Termos em que,   
Pede deferimento.  
Salvador, 06 de fevereiro de 2017.  

  
MANOEL PINTO  OAB-BA 11.024  

  

AV. OCEÂNICA, 3975, 2º ANDAR, S/201 - ENSEADA EMPRESARIAL, RIO VERMELHO, CEP 41.950-000, SALVADOR BAHIA - TEL.: 55 71 3038-8900 

www.manoelpintoadvogados.com.br  

EXMo SR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – CNMP.  

  

  

  

  

  

A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DA BAHIA – AMPEB, Sociedade Civil de âmbito Estadual, 

sem fins lucrativos, entidade de classe representativa e que congrega os 

interesses dos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, inscrita 

no CNPJ MF sob o n° 13.041.124.0001-67, com sede na capital do Estado 

da Bahia, na Rua Boulevard América, n° 153, Jardim Baiano, por seu 

advogado, devidamente constituído, na forma do anexo instrumento de 

mandato, profissional estabelecido na cidade do Salvador, cujo endereço é 

o impresso no rodapé da presente, onde recebe intimações, com 

fundamento Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 

Publico,  vem  apresentar  PROCEDIMENTO  DE  CONTROLE 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE PROVIDÊNCIA em face de 

omissão  administrativa  praticada  pela  Excelentíssima  Senhora 

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, 

fazendo-o com base no Art. 130-A, § 2°, II, da CF/88, nos Artigos 123 e 

seguintes e 138 e seguintes, do RICNMP e nos fundamentos de fato e de 

direito que passa a expor:   

A Associação do Ministério Público do Estado  

da Bahia possui, dentre suas finalidades institucionais, a de “representar 

judicial e extrajudicialmente, seus associados, na defesa de direitos e 

interesses coletivos, inclusive para ajuizamento de mandado de segurança 

coletivo, mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade e outras 

medidas, independentemente de autorização em Assembleia Geral”, 

consoante se depreende do Art. 2º, IV, do seu Estatuto, em anexo, sendo 

a atuação da ora Requerente amparada no disposto no Art. 9º, III, da Lei 

9.784/99, pelo qual “são legitimados como interessados no processo 

administrativo: ... as organizações e associações representativas, no 

tocante a direitos e interesses coletivos”.   
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No início deste ano, a presidente da Ampeb, Janina Schuenck, em companhia da 
advogada da entidade Martha Menezes, se reuniu com o corregedor-geral do 
Ministério Público da Bahia, Marco Antônio Chaves, para falar sobre o exercício 

da substituição nas Promotorias de Justiça do interior do Estado e as prioridades a 
serem indicadas pela Corregedoria-Geral, com análise da Recomendação n. 03/2013 
e Ato 09/2014.

No encontro, a Ampeb sustentou a necessidade de enfrentamento do tema, diante 
do grande número de Promotorias de Justiça sem promotores titulares no interior 
do Estado, muitas delas sem servidores, destacando o prolongamento do tempo de 
substituição em acumulação com as funções da titularidade, e urgência de adequação 
da força de trabalho e estrutura disponíveis às possibilidades de atuação.

Após a reunião, a Ampeb encaminhou ofício à Corregedoria-Geral pleiteando a revisão 
da Recomendação nº 03/2013, no qual sugere que sejam definidas prioridades quando 
houver acumulação de Promotorias: “de modo a não expor a uma enxurrada de 
representações os membros que se dispõem a preencher as lacunas institucionais”. 

O documento relata as dificuldades dos membros do interior, entre elas a necessidade 
de substituições perenes por conta da relação membros X número de habitantes, 
apontada em estudo do CNMP, além de longas distâncias entre as comarcas.

A presidente informa que a substituição, apesar de ser um dever funcional, tem 

Atuação

Substituição no interior: Ampeb se 
reúne com a Corregedoria do MP-BA

caráter de transitoriedade, ou seja, 
até o retorno do cargo vago ou o 
retorno do titular. No entanto, para 
se fazer presente em todas as 
comarcas e diante do esvaziamento 
dos quadros, na Instituição baiana 
há 200 substituições por ora não 
transitórias.

Outro pleito do ofício se refere à 
remessa mensal de relatórios. A 
Ampeb sugeriu que “as remessas 
de relatórios extrajudiciais na 
substituição perene ocorram em 
lapsos maiores, com concentração 
de esforços nessas áreas em 
períodos específicos no semestre”.

A Corregedoria-Geral do Ministério 
Público publicou o ATO Nº 
005/2017, no Diário de Justiça 
de 10 de fevereiro deste ano, o 
qual regulamenta a emissão e 
remessa dos relatórios mensais 
das atividades funcionais, de 
substituição, de auxílio, de 
assunção e de término de exercício, 
de metas de gestão estratégica e 
dá outras providências. A Ampeb 
está ouvindo os associados para se 
manifestar sobre a publicação. 

Substituição foi um dos temas 
integrantes da carta, resultado 
da plenária do XIII Congresso do 
MP-BA, realizado em maio do ano 
passado, que traz informações 
a respeito das substituições no 
âmbito do MP-BA. 

Veja ao lado material produzido:
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Carta do XIII Congresso 
do Ministério Público do 
Estado da Bahia

Os participantes do XIII Congresso do 
Ministério Público do Estado da Bahia, 
cujo tema foi “Ministério Público: Novos 
Panoramas”, realizado entre 11 e 13 de maio 
de 2016, no Gran Hotel Stella Maris, após 
discussões durante as comissões temáticas, 
deliberam, em plenária, o seguinte:

1 - Faz-se necessária a edição de novo 
ato regulamentador sobre as matérias que 
exijam atuação do Promotor de Justiça em 
regime de substituição, sugerindo-se que 
se estabeleça prioridade, nas substituições 
episódicas, para a participação em 
audiências relativas a ações propostas pelo 
Ministério Público e para manifestações 
processuais e extrajudiciais nos casos de 
urgência e, nas substituições a médio ou 
longo prazo, aos feitos voltados a garantir 
direitos fundamentais e aos processos 
judiciais de presos, júri e outros crimes 
a serem estabelecidos como prioridades 
pela própria instituição, bem como aos 
mandados de segurança, ações coletivas e 
de interesses de incapazes.

2 – Tal ato regulamentador estabeleceria 
que, no relatório de assunção da 
substituição a médio ou longo prazo, o 
Promotor de Justiça encaminharia uma 
proposta de planejamento sobre como 
desenvolveria as atividades nessa condição, 
inclusive quanto aos processos judiciais e 
procedimentos extrajudiciais já existentes 
aos quais pretenderá dar prioridade com 
base no ato regulamentador.

3 - A Corregedoria deveria rever o ato 
normativo quanto à atuação relativa às 
metas do planejamento estratégico quando 
o membro atue em regime de substituição, 
seja para eximi-lo, seja para, dentro do 
planejamento da promotoria, enquadrá-la 
como prioritária, em detrimento de outras 
atividades de menor relevância institucional.

4 - O Ministério Público, assumindo seu papel de autor da ação penal 
e defensor dos direitos humanos, deve buscar maior intervenção no 
planejamento da implementação das audiências de custódias, levando 
em conta não apenas a estrutura do Judiciário, mas também a existência 
de Promotor de Justiça titular e Defensor Público na Comarca e a 
logística para transporte dos presos.

5 - A Administração deve oferecer condições para que, nas audiências 
de custódia, quando for necessária a participação de Promotor de 
Justiça em regime de substituição fora da sua Comarca, possibilite a 
tecnologia necessária para atuação a distancia.

6 - A Assessoria de Comunicação do Ministério Público deve valorizar 
a divulgação da atividade de execução ministerial, inclusive dos 
Promotores de Justiça que atuam no interior. Para tanto, incumbe-lhe 
maior aproximação com os Centros de Apoio para tomar conhecimento 
sobre as investigações instauradas, após o que contatará os membros 
responsáveis por esta para atualizar-se quanto ao andamento.

7 - Concomitantemente ao fortalecimento do CEAT, sugere-se a 
implantação de, pelo menos como projeto piloto, unidades similares 
em macrorregionais no interior, compostas por peritos que, de acordo 
com o levantamento das demandas pelas promotorias que as integram, 
sejam prioritários.

8 - Para fortalecer o combate ao crime organizado, importante a 
existência de núcleos do GAECO nas maiores cidades do interior, que 
atuariam em colaboração com a unidade central.

9 – Deve-se realizar estudo sobre a atual estrutura de prestação 
de serviços ministeriais finalísticos de 1ª Instância, para redefinir a 
quantidade e a orientação espacial das Promotorias de Justiça, bem como 
as razões percentuais e proporções, conforme a demanda de serviços 
ministeriais pelo usuário final (cidadão), observados critérios objetivos 
e indicadores previamente estabelecidos (ex.: promotores/100.000 
habitantes, IDH etc.).

10 – A business intelligence deve ser utilizada para definição de critérios 
de fixação do número de procuradorias e promotorias e de justiça por 
cidade e/ou regional, critérios para elevação quanto às entrâncias e 
divisão de atribuições entre membros de uma mesma cidade, com base 
em ato normativo a ser editado pela Administração Superior.

11 – Para o referido ato normativo, devem ser levados em conta, no 
mínimo, os seguintes critérios: d) população da comarca; b) número 
de cidades da comarca; c) extensão territorial da comarca; d) PIB per 
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Ofício que foi encaminhado à Corregedoria-Geral 
pleiteando a revisão da Recomendação nº 03/2013

capita; e) número de magistrados e varas 
judiciais e respectivas sentenças; f) acervo 
processual, inclusive o crescimento de 
feitos ao ano; g) quantidade de presos; h) 
índice anual de homicídios; i) número de 
audiências; j) acervo de procedimentos 
ministeriais em andamento, inclusive a 
média anual de instauração; k) média de 
promotores por mil habitantes.

12 – O supracitado ato regulamentador 
deve prever critérios de excepcionalidade 
para que, antes da decisão, a classe seja 
consultada e o ato seja fundamentado.

13 – Os dados que embasarão os critérios 
de fixação de órgãos e divisão de atribuições 

devem ser levantados semestralmente pelas gerências das regionais e 
divulgados pela Administração Superior para que, a cada ano, possam 
ser propostas eventuais alterações.

14 – Urge normatizar a promoção e a remoção pelo critério de 
merecimento.

15 – Interessante estabelecer nova data para as eleições de procurador 
geral de justiça, para possibilitar uma maior participação da classe, 
seja no período de divulgação das propostas, seja na própria votação, 
sugerindo-se que esta ocorra na primeira quinzena de dezembro 
anterior ao fim do mandato e que o prazo para inscrição dos candidatos 
se inicie na primeira semana de outubro.

16 – Para maior lisura dos pleitos, deveriam ser estabelecidas regras 
eleitorais para candidatos aos cargos eletivos do Ministério Público, as 
quais valeriam a partir do início do prazo para inscrição, entre as quais 

Atuação
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se destacam as seguintes:
a) Restrição para participar em eventos 
institucionais a serem discriminados 
na regulamentação do órgão especial, 
tais como inaugurações de promotorias, 
palestras ou composição de mesas em 
eventos institucionais, etc;
b) Proibição de veiculação de propaganda 
institucional com promoção pessoal do 
candidato;
c) Vedação de nomeação de aprovados 
em concurso público, salvo se homologado 
antes do período eleitoral;
d) Afastamento do exercício de cargo 
comissionado ou função de confiança antes 
do período eleitoral, com a ressalva do 
candidato a reeleição.

17 – Devem ser criadas também regras para impedir a indevida 
influência política em todos os pleitos eleitorais internos, como proibição 
de participação de membros da Corregedoria em campanhas para 
Procurador-Geral de Justiça e vedação a realização de boca de urna.

18 – A Administração deve buscar estrutura para possibilitar o voto 
eletrônico, a fim de possibilitar maior participação da classe sem 
necessidade de deslocamentos custosos.

Assim, aprovadas as ementas supracitadas, a Plenária delibera que a 
Diretoria da AMPEB deverá encaminhar esta Carta à Procuradoria-
Geral de Justiça, ao Colégio de Procuradores, ao Órgão Especial, à 
Corregedoria e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado 
da Bahia, a fim de subsidiá-los para as deliberações que devam tomar 
quanto aos rumos da instituição como órgãos da Administração Superior.

Salvador, 13 de maio de 2016. 
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Atuação

PCA da Ampeb no CNMP:
Substituições devem ser precedidas de 
edital para habilitação de interessados

A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb) 
provocou o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a 
respeito da necessidade de publicação dos editais de substituição 

para habilitação dos interessados de forma impessoal e igualitária.
 
O Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 1.00843/2016-08 
foi iniciado, após a Procuradoria Geral de Justiça publicar, em agosto do 
ano passado, uma portaria designando promotor de Justiça específico para 

exercer substituição junto à 2ª Promotoria de 
Justiça de Mata de São João, com prejuízo das 
atribuições, sem prévio edital para habilitação 
dos eventuais interessados.

Na certidão de julgamento, o conselheiro relator 
destacou que “da análise dos documentos 
que instruem os autos, facilmente se extrai a 
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desconformidade entre os atos administrativos 
vergastados e o disposto na Lei Orgânica do 
MP/BA, que regulamenta as substituições 
de forma clara e taxativa” e constatou que 
os textos normativos que embasaram a 
decisão da PGJ trazem como “indispensável a 
publicação de edital e formação de lista tríplice 
nos casos de convocação para substituição”. 
O relator observou ainda que “as sucessivas 
designações, concretizadas por meio 
das Portarias n 1445/2016, 1801/2016 e 

2073/2016, descaracterizam a suposta urgência embasada na continuidade 
do serviço público, sendo inegável que, dentre 19/08/2016 e 18/02/2017, 
houvera tempo suficiente para deflagração PCA da Ampeb no CNMP: 
Substituições devem ser precedidas de edital para habilitação de interessados 
do rito determinado do artigo 144 da LC n. 11/96.”

A Ampeb havia juntado aos autos informação sobre a publicação do Edital 
n. 001/2017, que contemplava substituição na 2PJ de Mata de São João, 
sem prejuízo das funções, razão pela qual o julgador concluiu pela perda 
superveniente do objeto, determinando o arquivamento do procedimento de 
controle administrativo.
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Aconteceu no MP

Ampeb participa da abertura 
oficial da Semana do MP 2016

No ano passado, a semana comemorativa do Dia Nacional do Ministério Público teve como 
tema ‘A Atual Conjuntura do Brasil: os desafios do Ministério Público 2016’.

Na solenidade de abertura da Semana do MP 2016, realizada no auditório da Instituição, no CAB, 
a presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb), a promotora 
de Justiça Janina Schuenck, falou que o dia era de comemoração, mas também de pensar na 
formação da instituição, no perfil constitucional, em tudo que se passou para que esta imagem 
fosse alcançada e no que vem sendo feito para que a mesma seja desfigurada. “Infelizmente, 
interesses nada republicanos, através de ações pouco democráticas vem tentando desfigurar, 
tolher, asfixiar a nossa instituição”, afirmou Janina.

De acordo com a presidente, isso vem acontecendo não em razão dos erros eventuais do MP, 
mas a reação é aos acertos dos membros, especialmente no combate a corrupção.  “Significa 
que estamos indo no caminho certo. Devemos pensar essas atitudes como parâmetro ao que 
devemos continuar seguindo”, declarou.

‘A Lava-jato e as complexas relações interinstitucionais’ foi o tema abordado em mesa redonda 
formada pela procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, pelo procurador de Justiça Welling-
ton César Lima e Silva e pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto, 
durante a abertura.
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Dia do MP

Ampeb faz campanha de 
valorização da Instituição em 

semana comemorativa

Em um ano marcado por tentativas 
de enfraquecer a autonomia e 
atuação das instituições que 

defendem os interesses da sociedade, a 
Ampeb fez uma campanha de valorização 
do Ministério Público para homenagear o 
dia da Instituição, comemorado em 14 de 
dezembro.

Na Semana do MP, comemorada entre 12 e 
16 de dezembro, foi lançada uma série de 
matérias falando das atribuições do MP-BA 

com exemplos marcantes de atuação dos membros.

O Ministério Público tem como missão “Defender a sociedade e o 
regime democrático para garantia da cidadania plena”. Deste modo, e 
para cumprir com sua missão institucional, são inúmeras as áreas de 
atuação do MP:  Cível, Fundações e Eleitoral; Consumidor; Criança e 
Adolescente; Criminal; Direitos Humanos; Educação; Meio Ambiente; 
Saúde; Segurança Pública e Defesa Social.

Ao todo, foram produzidas 14 matérias, a partir de entrevistas 
concedidas por associados, que mostram a importância do trabalho 
dos membros do MP-BA para a sociedade.
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Aconteceu no MP

Família – Núcleo de Paternidade 
Responsável do 

MP-BA é pioneiro no Brasil

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, houve uma 
mudança do paradigma da igualdade dos filhos. Antes, era possível 
ouvir expressões como filho legítimo e ilegítimo. No entanto, perante 

à lei, todos os filhos havidos, seja dentro do casamento ou fora dele, fruto 
de uma união estável, de um namoro, são iguais e é vedada qualquer 
discriminação entre eles, independentemente de sua origem.

Em 1992, veio a Lei de Investigação de Paternidade, onde foram previstos 
mecanismos para que o direito à identidade fosse garantido. O Núcleo de 
Paternidade Responsável do MP-BA (Nupar) surgiu em 2008 com essa 
visão, ampliando o programa Paternidade Responsável. Coordenado pela 
promotora de Justiça Joana Pedreira Philigret Baptista, há três anos, o 
Núcleo tem como foco o direito de família.

O eixo central da atuação do projeto é a 
ausência de registro, mas ele também age na 
correção desses documentos, regularizando 
a situação cível dessas pessoas. Com um 
trabalho pioneiro no país, o Nupar é referência 
em todo o Brasil. Outros estados já se 
interessaram pelo projeto realizado na Bahia e 
visam replicar a iniciativa.

Nestes 17 anos de atuação na área, mais de 
50 mil reconhecimentos de paternidade já foram 
realizados pelo MP-BA. “A maior parte deles 
foi resolvido administrativamente, sem precisar 
entrar com ações judiciais”, afirma Joana.

Realidade baiana – Ainda é grande o número 
de crianças e adolescentes matriculados na 
rede pública de educação, da Bahia, sem o 
nome do pai no registro. Por meio de Termos 
de Cooperação Técnica com as secretarias 
estadual e municipal de educação, todos os 
anos, após a matrícula, dados sobre a situação 
dos alunos são enviados ao Nupar.

Informações de 2016 mostram que, nas 
escolas municipais de Salvador, existem 8.620 
alunos sem a paternidade reconhecida. Em 
instituições estaduais da capital, o número é 
ainda mais elevado: 18.761 alunos em cujos 
registros não há a identificação do pai.

No interior do Estado, os dados também são 
alarmantes. Nas escolas estaduais do interior 
da Bahia há 36.396 indivíduos nesta situação. 
“Ainda existe um número elevadíssimo de alunos 
na mesma condição, matriculados nas redes 
municipais dos outros 416 municípios do interior 
do estado”, informa Joana.  

Importância do registro – Antes, havia um 
prazo de 15 dias para fazer o registro do bebê, 
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se o pai não fizesse, a mãe poderia registrar sozinha. De acordo com a 
promotora, atualmente as coisas mudaram em relação ao registro sem o 
nome do pai, mas a qualquer tempo ele pode e deve ser feito. “Até 12 anos 
é mais simples registrar. De qualquer sorte, o provimento 28 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) facilitou bastante o registro tardio”.

Hoje, de preferência, os pais devem sair do hospital com o documento do 
filho, em mãos. Em Salvador, apenas quatro unidades de saúde possibilitam 
que isso aconteça. Contudo, muitas pessoas, ainda hoje, não têm a 
consciência da importância do registro. “Enquanto a gente não registra os 
nossos filhos, eles não existem civilmente”, explica a coordenadora. “No 
interior, a gente recebe casos em que a família está com dificuldade de 
conseguir a certidão de óbito porque não tem a certidão de nascimento do 
indivíduo”.

Há alguns anos, vem sendo observado um decréscimo nesse número por 
conta das campanhas feitas. Sem registro, as mães não podem incluir 
os filhos em programas de assistência social, não podem matricular nas 
escolas, o acesso à saúde é dificultado, entre outros problemas. Neste ano, 
através do projeto, foram feitos mais de 5.000 registros civis, quase mil a 
mais que em 2015.

Ações de conscientização – São realizadas ações em diversos bairros e 
municípios para ampliar os serviços do Nupar e conscientizar a população. 
Inicialmente, são feitas reuniões, para apresentar o projeto, com todos os 
entes WhatsApp Image 2016-12-22 at 18.53.46envolvidos, como gestores 
escolares (coordenadores), Conselho Tutelar, Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) e articulação com agentes comunitários.

Os representantes dessas entidades funcionam como multiplicadores do projeto 
e convocam os cidadãos para as palestras de sensibilização, ministradas pelos 
integrantes do Nupar. “Muitas vezes a maior resistência é da própria mãe. Ou 
porque não quer ver mais aquele homem com quem se relacionou, porque a 
relação acabou de uma forma ruim, violenta, ou ela já refez a vida com outro 
companheiro. Às vezes, a mãe não sabe onde está o pai, mas existem formas 
de localizar aquele sujeito”, diz. A maior dificuldade para localizar é quando a 
pessoa não sabe o sobrenome do indivíduo.

Para Joana, o reconhecimento passa por uma questão de cidadania, ancestralidade, 
de vínculo, de personalidade e, principalmente da necessidade de conhecer sua 
origem. “O que a gente tenta colocar é que o direito não é dela. É da criança. E 
aquela criança tem um pai. E tem direito a ser reconhecida por ele”, pondera.

O reconhecimento da paternidade também é feito nas unidades carcerárias 
e em situações em que o pai está em outro estado. Em alguns casos, a 
documentação é encaminhada ao pai, que devolve assinada ao Núcleo.

Reconhecimento de paternidade –  O homem notificado a comparecer 
ao Nupar pode ter três tipos de reação: reconhecer espontaneamente, 
apresentar dúvida ou recusar injustificadamente. De acordo com a coordenadora, 
a maioria reconhece espontaneamente. Este ano, por exemplo foram 648 casos de 

reconhecimento de paternidade espontâneo, contra 
146 que precisaram realizar exame de DNA.

Em caso de dúvida, há a coleta de material para 
a realização do teste. Através da Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 
Social do Governo da Bahia, um convênio foi 
firmado com o Grupo de Apoio à Criança com 
Câncer (GACC), e os exames são viabilizados de 
forma gratuita para as pessoas carentes. Se o 
cidadão se recusa a fazer o exame de DNA, sem 
nenhuma justificativa, pode ser considerado o pai.

Em casos de morte da figura paterna, o Núcleo 
viabiliza o exame de DNA pós morte. A mãe, 
os supostos avós e tios são chamados para 
a reconstituição genética. Em 2016, foram 
35 registros de reconhecimento após o 
falecimento do pai. 

Ações de investigação de paternidade ocorrem 
apenas em último caso. O Nupar ingressou 
com 20 ações este ano, 17 delas após morte 
do pai. “A gente quer muito mais do que um 
nome no papel. A gente quer o fortalecimento 
deste vínculo, resgatar esta ponte. Entre os 
que reconhecem a paternidade, temos como 
meta que em, pelo menos, 25 % dos casos 
sejam feitos acordos de alimentos, mas em 
geral conseguimos um índice maior: 35 a 40 
% desses acordos”, completa.
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Aconteceu no MP

Eleitoral – MP denuncia uso da máquina 
pública para autopromoção em Barreiras

“Estabelece a Constituição Federal que, entre outras atribuições, compete 
ao Ministério Público proteger o regime democrático de direito. Por esta 
razão, incumbe ao promotor eleitoral fiscalizar todo o processo eleitoral, 
visando garantir a normalidade e a legitimidade do pleito. Neste contexto, 

o MP atua resolutivamente, valendo-se, por exemplo, de reuniões e 
recomendações, bem como de forma demandista, judicializando sempre 

que necessário”, Ruano Leite, promotor de Justiça do MP-BA.

Nas últimas eleições municipais, os promotores de Justiça André Garcia de Jesus e 
Eduardo Antônio Bittencourt Filho, da Regional de Barreiras, ingressaram com uma 
ação de investigação judicial eleitoral contra o prefeito da cidade, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, por suspeita de uso da máquina pública para obter benefício eleitoral.

A petição traz imagens do site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras com a divulgação, 
no dia 20 de setembro, de um evento realizado no Colégio Padre Vieira, da rede Municipal 
da cidade, para anunciar cronograma de obras que ainda seriam realizadas. As notícias dão 
destaque à imagem do prefeito, candidato à reeleição.
O MP recebeu denúncia de que, antes do evento, os convites haviam sido distribuídos por 
cabos eleitorais e divulgados pelo aplicativo de celular Whats App. A divulgação também foi 
realizada nas escolas, com convocação dos pais dos alunos.

Na ação, os promotores 
destacam disponibilização 
de uma escola pública e 
participação de profissionais 
de comunicação e funcionários 
públicos para realizar o evento 
e publicizar as ações da gestão. 
O documento diz que houve o 
images (3)uso sistemático da 
máquina administrativa para 
a veiculação de publicidade 
institucional vedada, pois 
poderia gerar benefício para o 
candidato.

Para Ruano Leite, a atuação do 
Ministério Público na prevenção 
e na repressão aos abusos 
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eleitorais pode resultar até na cassação do 
registro ou do mandato do infrator, “evitando-
se que maus candidatos reiterem as práticas 
ilegais também na gestão da coisa pública”.

Sob a forma de notícias, inúmeros atos 
administrativos foram divulgados na página 
oficial, com menção à figura do atual gestor. 
Esse tipo de prática causa desequilíbrio na 
disputa eleitoral. André Garcia afirma que a 
intervenção do Ministério Público em casos 
como este também tem efeito didático, para 
quebrar a má tradição existente na região.  

“A vigilância do MPE, inclusive no período que 
antecede a “pré-campanha”, é fundamental 
para garantir que as eleições transcorram 
de forma justa e que o resultado das urnas 
espelhe a opção eleçõespopular pelo melhor 
administrador público, e não por aquele 
candidato que tem mais recursos ou que se 
aproveita de condutas ilegais”, esclarece 
Ruano.

Demissões em massa – Após perder as 
eleições municipais, o prefeito, que não 
conseguiu se reeleger, demitiu centenas de 
servidores públicos, incluindo os temporários, 

das mais diversas áreas. A justificativa dada pela Prefeitura foi a necessidade 
de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução TCM/BA 
nº 1.311/2012.

No entanto, o município estava fundamentando seus atos pelo Decreto 
Municipal nº 430/2016, que “dispõe sobre medidas de ajuste de despesas e 
do orçamento do Município de Barreiras”, publicado apenas no dia 04/10/16, 
após as eleições.

A recomendação do MP a respeito das proibições contidas na norma 
eleitoral sobre a demissão ou exoneração de funcionários públicos foi 
ignorada e, mais uma vez, foi preciso interferência da downloadPromotoria 
de Barreiras.

A representação do MP-BA contra o prefeito explica que a Lei nº 9.504/9 
estabelece uma série de condutas vedadas aos agentes políticos em 
campanhas eleitorais, “visando coibir o abuso de poder político e o 
desvirtuamento do uso da máquina administrativa, de modo a assegurar 
a igualdade de oportunidades entre os candidatos e a legitimidade do 
resultado”.

Entre as vedações, há a proibição expressa de nomeação, contratação, 
demissão sem justa causa e exoneração nos três meses que antecedem a 
votação e até a posse dos eleitos. O objetivo é evitar que os que estão no 
poder utilizem seu cargo para promover atos contra aqueles que não os 
tenham apoiado politicamente.

Ascom/Ampeb
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Aconteceu no MP

Execução penal – 
Acompanhamento do MP permite 

melhoria da segurança pública

A Execução penal é apenas uma parte do processo penal. Após a condenação de um réu, cabe 
ao promotor de Justiça fiscalizar se o que foi determinado no julgamento será cumprido 
corretamente e em que condições isso será feito, baseando-se na lei 7.210/84. “Significa que é 

papel do MP acompanhar o caso para que o preso cumpra a pena e para que os direitos inerentes a seu 
cumprimento sejam garantidos”, afirma o promotor de Justiça Edmundo Reis.

Deste modo, o MP avalia a possibilidade de progressão de regime, de fechado a semiaberto, de acordo 
com o tempo de pena e comportamento dentro do presídio, e concessão de benefícios como liberdade 
condicional e indulto de Natal. Para cada três dias trabalhados, por exemplo, há redução de um dia da 
pena. Para cada 18 horas de estudo, o preso ganha um dia de liberdade.

Caso o preso manifeste comportamento negativo na detenção, pode haver regressão dos direitos 
adquiridos, um retrocesso. É instaurado um procedimento administrativo para apurar o que aconteceu, 
com direito a advogado de defesa, além de discussão da sanção disciplinar que será sofrida pelo 
detento. “É importante escoltar o comportamento carcerário para que o penitente faltoso sofra os 
rigores da lei”, explica Reis.

Em casos considerados extremos, quando o preso se naturaliza como liderança negativa, há o Regime 
Disciplinar Diferenciado (RDD). Neste tipo de regime, o detento tem direito a apenas duas horas de sol 
por dia, fica em cela individual e não tem direito a visita íntima.
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Vida na cadeia – Outro papel do promotor de 
Justiça é fiscalizar as unidades penitenciárias. 
De acordo com Edmundo, são encaminhados 
relatórios mensais a Corregedoria-Geral local 
e relatórios trimestrais ao Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) a respeito da 
situação dos presídios baianos.

A lei de execução penal trata das garantias e 
deveres atribuídos aos presos, respeitando o 
princípio da dignidade humana, assegurando 
acesso a saúde, educação, respeito e todos 
os direitos inerentes. “O objetivo é garantir 
que os direitos da pessoa humana não sejam 
atingidos pela privação da liberdade”, informa.

De acordo com Edmundo Reis, a cadeia é um 
microssistema social do que se é vivido do lado 
de fora das grades. “Nós temos nas cadeias 
crianças e mulheres que visitam seus cônjuges, 
pessoas com problemas de saúde, idosos. É uma 
repetição da nossa sociedade”, explica.

Deste modo, é necessário fiscalizar se o 
direito à saúde está sendo respeitado. O 
promotor verifica se há atendimento médico, 
odontológico, se os kits de higiene estão sendo 
distribuídos regularmente, além de averiguar 

se os medicamentos estão chegando para aqueles que estão em tratamento, 
a realização de exames, entre outros.

Transferência de presos- Quando há perigo iminente para a sociedade, 
por causa da situação do detento ou devido à grande influência de líderes 
de facções criminosas, o Ministério Público images (2)pode pedir a 
transferência para prisões de segurança máxima.

Em 2008, por questões de segurança, o MP baiano conseguiu transferir 
o traficante baiano Genilson Lino da Silva, conhecido como Perna, para 
o presídio federal de Catanduvas, no Paraná, por meio de requerimento 
do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e 
Investigações Criminais (Gaeco). A cada 360 dias, há uma nova avaliação e 
o MP-BA se manifesta sobre a necessidade ou não da permanência do líder 
da facção Caveira, preso na “Operação Big Bang”, na unidade.  O traficante 
Cláudio Eduardo Campanha da Silva, líder da facção criminosa Comando da 
Paz (CP), também foi transferido para o Paraná.

Outra transferência oportunizada pelo MP foi a de um dos maiores líderes 
do tráfico de drogas no recôncavo baiano, Adilson Souza Lima, conhecido 
como “Roceirinho”. O líder da facção Katiara foi transferido do Conjunto 
Penal de Serrinha para o Sistema Prisional Federal de Segurança Máxima 
do Mato Grosso do Sul.

“Aquelas lideranças negativas intermediárias das facções são mantidas na 
unidade de Serrinha, que é de segurança máxima”, informou o promotor 
de Justiça.
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Aconteceu no MP

Ações do MP-BA protegem
patrimônio histórico-cultural em 
Xique-Xique e Gentio do Ouro

Fo
to

: M
P-

BA

no entorno é necessária autorização do IPAC. 
O descumprimento de qualquer uma dessas 
determinações poderá gerar multa de R$ 1 
milhão, a ser paga pelo prefeito, bem como 
pelo Município.

Xique-Xique – Uma ação civil pública com 
pedido liminar, ajuizada pelo MP-BA, teve 
como objetivo garantir a proteção de imóveis 
históricos da zona central da cidade de Xique-
Xique, na região do Vale do São Francisco.

Os prédios de números 132 e 144, na Praça Dom 
Máximo, estavam sob ameaça de demolição 
para construção de um empreendimento 
comercial. Apesar de não serem tombados, 
estudos do IPAC atestaram que os dois 
imóveis são de relevância histórico-cultural 
para a cidade. “É um trabalho de educação 
patrimonial, de conscientização, de criar 
e estimular a sensação de pertencimento, 
fomentando o dever de preservação e 
perpetuação”, pondera o promotor e afirma 
que o MP deve “fazer prevalecer o interesse 
coletivo”.

Ascom/Ampeb – Com informações do site do 
MP-BA

“O homo sapiens é biológico, pré-histórico. O ser humano 
contemporâneo é, essencialmente, um ser histórico, cultural. Ignorar 

a história e a cultura é negar a essência do ser humano moderno. 
Nesse contexto, a preservação do patrimônio histórico-cultural é 
um imperativo existencial humano, sob pena de desumanização”. 

É com esse sentimento que o promotor de Justiça baiano, Pablo 
Almeida, traça sua atuação na Instituição.

De acordo com Pablo, a preservação do patrimônio sofre com a especulação 
imobiliária e a falta de destinação de recursos públicos, cabendo ao 
Ministério Público empreender uma dupla cruzada, contra a ação dos 
interesses privados e contra a omissão e conivência dos Poderes Públicos.

Para proteger a história da Bahia, duas ações emblemáticas na área podem 
ilustrar o trabalho do Ministério Público nesta área. Uma aconteceu no 
município de Gentio do Ouro, em 2014, e a outra foi em Xique-Xique, no 
ano de 2015.

Gentio do Ouro –  Quando a Prefeitura Municipal decidiu reformar a vila da 
cidade, o MP percebeu que as intervenções iriam descaracterizar o conjunto 
arquitetônico do lugarejo. O prédio da escola, a primeira construção da Vila, 
datando do final do século 19, seria derrubado para dar lugar a uma quadra 
poliesportiva. A população se mobilizou e houve intervenção do Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Após ação civil pública ambiental do MP, para demolir ou alterar edificações 
históricas da Vila Gameleira do Assuruá ou realizar qualquer intervenção 
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Programa ambiental coloca 
Teixeira de Freitas como referência 

nacional em reflorestamento

“O MP/BA está na vanguarda 
da defesa do Meio Ambiente. 
A atuação em defesa da Mata 
Atlântica, por exemplo, conta 
com o Núcleo de Proteção da 
Mata Atlântica (NUMA) desde 
2005, com a especialização 
e atuações marcantes dos 
Promotores de Justiça”, 
Fábio Fernandes Correa.

Incremento de toda a cadeia de restauração 
florestal, mudança de visão das pessoas 
frente às florestas, complemento de renda 

para comunidades rurais, além da capacitação 
de estudantes de instituições de ensino locais. 

Estes são alguns dos impactos da implantação 
do Programa Arboretum, viabilizado por meio 
da assinatura de um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) da Promotoria Regional 
Ambiental de Teixeira de Freitas com empresas 
de celulose atuantes na região.

O Arboretum é um programa interinstitucional 
que tem como objetivo a conservação, 
restauração e valorização da Mata Atlântica e 
de sua diversidade, principalmente a arbórea. 
Tudo isso feito por meio da construção 
e difusão de conhecimento. Desde que o 
programa foi implementado, cerca de 463.000 
mudas foram plantadas e mais de 1.000 

imóveis rurais passaram por uma adequação ambiental.

“Além do Programa Arboretum já ser referência nacional no assunto, a 
ação da Promotoria de Justiça é uma das maiores do Brasil na adequação 
destes imóveis e colocou Teixeira de Freitas como referência nacional em 
estratégia de ações voltadas à restauração florestal” informa o promotor de 
Justiça Fábio Fernandes Correa.

Por meio do TAC, haverá o pagamento de R$ 30 milhões, ao longo de 10 
anos, voltados para o programa. O início das atividades da estrutura física 
com 2.800 m², chamada de Base de Conservação e Restauração Florestal, 
se deu no final de 2014, com uma inauguração que contou com a presença 
da Ministra do Meio Ambiente.

Os rumos do Programa são decididos por um Conselho Gestor formado pela 
Fundação José Silveira, responsável pela sua gestão administrativa e financeira, 
pelo Serviço Florestal Brasileiro, UNEB, EMBRAPA Tabuleiro Costeiros, Centro 
Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, IFBaiano, SEMA/INEMA, órgãos ambientais estaduais.
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Aconteceu no MP

Número de registros de intolerância religiosa 
no MP-BA cresce em três anos

propagandas políticas.

“Em outras eleições, tivemos notícias de 
que alguns partidos e candidatos estavam 
pregando discurso do ódio a outras religiões”, 
afirma Lívia e garante que a ação teve uma 
repercussão positiva porque, nessas eleições, 
não houve nenhuma representação envolvendo 
este tipo de situação.

Novembro Negro – No mês da consciência 
negra, foram tomadas duas medidas 
importantes voltadas para a proteção das 
religiões de matriz africana. Uma delas foi a 
publicação de uma Nota Técnica para todos 
os membros do MP da Bahia, que trata sobre 
limites sonoros em cultos dessas religiões. 
“Detectamos que, na prática, e isso tem 
acontecido não só na Bahia, mas também em 
outros estados brasileiros, pessoas estão se 
utilizando de um direito, como pretexto, que 
é o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, meio ambiente livre de poluição 

Para proteger a igual liberdade de crença, o Ministério Público do Estado 
da Bahia conta com o Grupo de Atuação Especial de Proteção dos 
Direitos Humanos e Combate à Discriminação (GEDHDIS), que atua nas 

áreas criminal e cível. Entre 2014 e 2016, houve um crescimento significativo no 
número de registros de casos de intolerância religiosa, em Salvador.

Em 2014, o Grupo recebeu 10 denúncias. Em 2015, o número cresceu para 
13 e, este ano, houve quase 60 registros. Destes, apenas um caso não 
estava ligado à religião de matriz africana. “Em muitos aspectos, chama-
se de racismo religioso, porque está ligado à cultura e às práticas do povo 
negro, no Brasil”, esclarece a promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz.

O Gedis atua nos casos de intolerância, seja por injúria qualificada, seja 
por um ato de discriminação religiosa, cujas leis são diferentes. Se for 
configurado crime, a requisição é  images (1)encaminhada à delegacia 
de polícia para instaurar procedimento e é feita a investigação. Uma vez 
devolvido o inquérito policial para o GEDHDIS, é feita a denúncia criminal.

Eleições 2016 – Para garantir o direito à liberdade de crença, algumas ações 
foram realizadas ao longo de 2016. Pela experiência de anos anteriores, foi 
expedida, antes das eleições, uma recomendação eleitoral, em conjunto com 
o procurador-regional eleitoral, para que os candidatos a cargos eletivos e 
também os partidos políticos respeitassem a igual liberdade de crença nas 

“A intolerância religiosa decorre, primeiro, do desconhecimento da crença, 
dos cultos, das práticas de outras religiões, e, depois, numa crença de que a 

sua própria religião é superior”, Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz.
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sonora, para praticar intolerância religiosa. E 
acabam fazendo isso por meio do MP”, explica 
a promotora.

A orientação na Nota Técnica, voltada para o 
público interno, é que o promotor, quando se 
deparar com um caso como este, verifique o 
direito de quem está do outro lado da denúncia: 
igual liberdade Intolerância religiosade crença. 
Apurar se, no caso concreto, não há a intenção 
de inviabilizar as atividades religiosas por conta 
da intolerância. “Se os atabaques dos terreiros 
podem provocar poluição sonora, os sinos das 
igrejas também. O som mecânico de outros 
templos religiosos também pode provocar”, 
pondera.

Também no mês de novembro, foi expedida às 

Secretarias de Saúde Municipal e Estadual uma recomendação para garantir 
assistência religiosa em hospitais e ambientes de internação, garantia esta 
estabelecida na Constituição Federal. Em Salvador, isso não vem sendo 
respeitado de maneira igualitária para todas as religiões.

A recomendação foi enviada para que a legislação vigente seja respeitada e, 
assim, viabilize o acesso de líderes religiosos aos pacientes internados. De 
acordo com Lívia Vaz, os pacientes é que optam pela religião que prestará a 
assistência, em caso de necessidade. Quando o paciente não tem condições 
de se manifestar, a depender do estado de saúde, os familiares podem fazer 
a escolha. “Como temos, historicamente, uma tradição cristã, essas têm tido 
acesso e as de matriz africana têm reclamado da dificuldade”, informou.

“Não há que se confundir assistência religiosa com pregação. É autorizar 
que determinadas entidades religiosas ingressem para assistir um paciente 
que optou por aquela religião. É assegurar a igualdade”, completa.
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Aconteceu no MP

Segurança Pública – Atuação articulada 
do CISP consegue resolver mais facilmente 

problemas de segurança pública

Há três anos, o Ministério Público deu o primeiro passo para a concretização de um 
projeto que visa promover a articulação, harmonização, mediação de relações e a 
integração das ações voltadas para a Segurança Pública e Defesa Social.

O Comitê Interinstitucional de Segurança Pública (CISP) tem como mote a prevenção 
de violência através da implantação de colegiados que congreguem órgãos que atuam 
perante a Justiça Criminal, como MP, Poder Judiciário, OAB, Defensoria Pública; órgãos 
do sistema de defesa da social como Polícias Civil e Militar, Departamento de Polícia 
Técnica, Polícias Federal e Rodoviária e também outros órgãos estaduais, municipais e 
federais que atuem direta ou indiretamente na prevenção de violência e criminalidade.
O promotor de Justiça Gilber Santos de Oliveira, gerente do projeto, explicou que o 
CISP pode ser resumido em duas palavras: “articulação com vistas a integração”. O 
primeiro CISP regional foi instalado no município de Senhor do Bonfim, em 2013, e, 
hoje, já existem 29 comitês. “Minha missão como gerente era estender o projeto a mais 
regionais e fazer voltar a funcionar os que estavam desativados. Assumi em setembro 
de 2014 e, em 2015, já tinham 21 CISPs. Atualmente, existem 29. Um CISP por regional”, 
informa.

Funcionamento – Todo mês as instituições se reúnem para discutir os problemas que 
estão afligindo cada cidade ou região. Há um monitoramento do que foi discutido no 
mês anterior e, a partir das análises feitas, são lançados projetos específicos para cada 
localidade a exemplo do ‘Projeto de vídeo e monitoramento nas ruas’. Cada área dá sua 
visão para resolver problemas específicos de segurança pública.

Por Flávia Pinheiro –
Ascom/Ampeb
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O programa congrega ainda associações como 
Conselhos de Segurança (Conseg), Ongs, 
entidades ligadas a esportes, que visam retirar 
pessoas em situação de risco e que vivem em 
locais mais vulneráveis ao envolvimento com o 
tráfico de drogas.

Ronda Maria da Penha – Na área de violência 
doméstica, algumas iniciativas estão sendo 
realizadas. Em várias cidades baianas, estão 
implantando a Ronda Maria da Penha, com clico 
de palestras educacionais e reflexivas para quem 
comete agressões contra as mulheres.

“A Ronda Maria da Penha funciona com a 
Polícia Militar, a Guarda Municipal, juntamente 
com os centros de referência da mulher. A 
Ronda não é só punitiva, ela é para ir na raiz 
do problema, verificar se aquela situação de 
violência persiste e, inclusive, para dar apoio 
também a quem agride. Para verificar o porquê 
das agressões”, explica o gerente.

Paz e Cidadania – Em Camaçari, foi implantado, 
sob a coordenação do promotor de Justiça 
Adalto Araújo Silva Júnior, o projeto Paz e 
Cidadania. Várias regionais já replicaram a 
ação, diante do sucesso obtido.

A partir de um levantamento criminológico e 
social do bairro ou complexo, são identificados 

os locais com maior número de casos de violência. Assim, o CISP delibera 
intervenção na área e propões que as instituições, de forma conjunta, 
façam intervenções diretas no local. O MP, por exemplo, leva o programa 
Paternidade Responsável; a Polícia Militar intensifica as rondas e assim 
por diante, promovendo uma articulação em rede. “Cada um dando sua 
contribuição. A ideia é, após um período de 6 meses a um ano, fazer um 
estudo para comparar”, complementa.

Senhor do Bonfim – Uma ação em Senhor do Bonfim mostrou a importância 
da união de esforços e atuação articulada para diminuir a criminalidade. A 
Polícia Militar informou que tinha feito uma mudança na ronda rural para 
coibir crimes patrimoniais e até latrocínios.

Para isso, desativou um posto de policiamento de um distrito, transferindo 
os policiais da área, que passaram a fazer a fiscalização da região nas viaturas. 
De acordo com Gilber, em três meses houve a diminuição de crimes violentos, 
porém, aumento no número de furtos com a desativação do posto.

“Eram crimes menos graves e tinha como atacar esse problema de forma 
mais fácil por conta dos entes envolvidos”, acredita. Foi feita uma investigação 
e levantamento daqueles que estavam roubando, houve operação, prisão, e 
quem fazia os furtos foi retirado de circulação.

Serrinha – Em Serrinha, o primeiro ponto da pauta da reunião mensal é a 
análise do Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI), como homicídios, 
lesão seguida de morte, latrocínio. Eram analisados os homicídios (99% dos 
casos) do mês anterior e havia troca de informações entre as entidades 
participantes para ajudar a elucidar, prevenir. “Fazíamos a análise, no caso 
de homicídios, dos horários mais frequentes, locais, dias, e discutíamos a 
prevenção situacional do crime, voltada sempre para redução”.
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Aconteceu no MP

JÚRI: No “Mês Nacional do Júri”,
regional de Irecê realiza 25 júris

“A razão do Júri consiste na própria alma da democracia. 
Sociedade julgando a própria sociedade”, Aviner Rocha Santos

presenciarem as sessões de julgamento. 
“Mostramos para toda sociedade da regional 
de Irecê que a razão do Júri consiste na própria 
alma da democracia. Sociedade julgando a 
própria sociedade”, disse o promotor

De iniciativa do Comitê Interinstitucional de 
Segurança Pública (CISP), em parceria com o 
Judiciário, o mutirão tem o objetivo de diminuir o 
número de processos pendentes de julgamento, 
além de aproximar o Tribunal do Júri dos 
adolescentes, como forma de demonstrar o 
funcionamento do Poder Judiciário e de prevenir 
o cometimento de atos infracionais.

“Estivemos imbuídos do propósito que sempre 
orientaram nossas ações nesse ainda curto 
período na regional de Irecê, o de servir, e 
servir dando a nossa contribuição para uma 
sociedade mais justa, pois fazer justiça é o que 
importa, não a nomenclatura ou a atribuição 
do cargo que eu/você eventualmente exerça”, 
completou.

“Banalizou-se a vida, coisificou-se a existência. Estamos 
anestesiados em nossa capacidade de nos sentirmos indignados. 

Só resta às famílias vitimadas, após o perdimento de um dos 
seus, a esperança de uma punição real para o acusado, pena 
do recrudescimento do interesse pela vingança particular”.

Foi com esse sentimento que os promotores de Justiça do MP-BA 
Áviner Rocha Santos, Igor Miranda, Fábio Guimarães e Rildo Mendes de 
Carvalho, implementaram o projeto “Mutirão de Júris”, que teve início no 

mês de novembro, e realizou, em toda regional de Irecê, 25 júris.

De acordo com Aviner, que ingressou no MP-BA em março deste ano, essa 
experiência mostrou, principalmente, que o Ministério Público é mais forte 
quando se somam esforços e que um promotor de Justiça consciente do seu 
papel de agente de transformação social pode levar mudanças significativas 
para a sociedade. “E não só trazendo justiça em casos de violação da 
vida, imagesmas também trabalhando com a prevenção, afastando os 
adolescentes do sentimento de impunidade, do caminho da prática de atos 
infracionais (e futuramente de crimes) e, sobretudo, do tráfico de drogas”, 
completa.

Para realizar o mutirão, foi necessário aproximar o adolescente do Tribunal 
de Júri. Para isso, foram convocadas diversas escolas da região para 
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Sonegação Fiscal – Maior sonegador 
da Bahia teve prisão decretada

Combater crimes 
de sonegação 

fiscal é defender 
o erário público, 

significa proteger a 
sociedade e garantir 

que os recursos 
arrecadados não 
sejam desviados 
de sua finalidade.

O maior sonegador fiscal da Bahia teve sua 
prisão decretada no dia 22 de novembro, 
deste ano. A Promotoria regional de 

Feira de Santana fez um belo trabalho de 
investigação e requereu a prisão do empresário 
Marcos Augusto da Silva Rocha, coordenador 
de um esquema de sonegação de tributos na 
distribuição e comercialização de combustível.

De acordo com o promotor de Justiça Cláudio 
Jenner, titular da promotoria, há cinco 
processos envolvendo o grupo coordenado 
pelo empresário que estão correndo na 3ª 
Vara Criminal de Feira de Santana. A ação 
criminosa era realizada também em outros 
estados brasileiros. O estado de Pernambuco 
já havia decretado a prisão de Marcos. A 
partir daí, foi feito o pedido de prisão pelos 
promotores baianos e o juiz decretou a 
preventiva. Só na Bahia foram sonegados 
cerca de R$ 474 milhões.

Alvo da Operação Etanol II, o empresário, que 
vinha se furtando a comparecer às audiências, 

foi transferido para a Bahia na semana passada (06/12). Para o promotor 
Cláudio Jenner, este é um caso emblemático, pois, em geral, as ações 
referentes à sonegação fiscal tendem a demorar e, nesta images (1)situação, 
pelo menos um dos processos terá sua conclusão acelerada.

Houve uma audiência no dia 12/12, segunda-feira, no mesmo dia em que foi 
inaugurado o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), em 
Feira de Santana. “A audiência foi referente a um dos cinco processos, mas 
já é um avanço muito grande”, disse Cláudio que informou que ainda falta 
algumas diligências da defesa, antes das alegações finais. A previsão é que 
o desfecho do caso seja em fevereiro de 2017.

Um próximo passo, é buscar a recuperação de parte do débito. “O grande 
montante sonegado poderia estar sendo aplicado para beneficiar a 
sociedade”, pondera Jenner e completa dizendo que a possível condenação 
do réu vai gerar um efeito positivo com relação a outros sonegadores de que 
não há complacência para quem comete esse tipo de crime.

Aturam neste caso os promotores de Justiça de Feira de Santana, Cláudio 
Jenner e Semiana Cardoso, e do Grupo de Atuação Especial de Combate à 
Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as 
Relações de Consumo (Gaesf), Luís Alberto Vasconcelos, Vanezza Bastos e 
Renata Bandeira.

Por Flávia Pinheiro – Ascom/Ampeb
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Aconteceu no MP

Combate à corrupção – 
Operação ADSUMUS identifica prejuízo de R$ 
20 milhões para os cofres públicos municipais

“Ao Ministério Público incumbe a defesa do Estado democrático de Direito, 
sendo, na Constituição Federal de 1988, a instituição vocacionada ao 

combate da corrupção. Dessa maneira, TODOS os membros, independente 
da repartição de atribuições, deveriam atuar no controle do Estado, 

propiciando o eficiente enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso 
avançar para uma atuação una, orientada para a consecução da desejável 

prioridade institucional de defesa da moralidade administrativa e do 
patrimônio público, através de ações articuladas, do aparelhamento dos 

seus órgãos auxiliares e de ações coordenadas com as demais instituições 
fiscalizadoras”. Laíse Carneiro – promotora de Justiça do MP-BA

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia82



A operação ADSUMUS do Ministério 
Público baiano, realizada nos municípios 
de Santo Amaro, Lauro de Freitas, 

Camaçari e Salvador, investigou crimes de 
fraude em licitações, peculato, lavagem de 
dinheiro e associação criminosa na montagem e 
execução de um esquema fraudulento que teria 
causado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões 
para os cofres públicos municipais.

Um grupo de empresas estava sendo favorecido 
na compra de materiais e locação de máquinas, 
para serem utilizadas em obras prorrogadas 
indefinidamente, sem justificativas plausíveis. 
Através da operação, foram identificados 
20 contratos, firmados entre 2011 e 2015, 
que se referem desde reformas de escolas 
à construção de creches. Foi constatado um 
total de 18 obras inacabadas, cujos valores 
contratados estavam incompatíveis com o 
estágio e a dimensão dos empreendimentos.

Importância da operação – O promotor de 
Justiça de Santo Amaro, Aroldo Pereira, 
disse que o principal legado da ADSUMUS é 
trazer um efeito pedagógico sobre a conduta 
de agentes políticos, empresas e a própria 
sociedade.

“A repercussão de uma investigação criminal, 
principalmente contra pessoas de elevada 
posição político-econômica, causa uma 
diminuição do sentimento de impunidade, 
e, por conseguinte, acaba acarretando uma 
mudança gradual de comportamento, pois 

inibe a repetição de práticas ilícitas, ante a real possibilidade de punição de 
quem quer que seja. É um grande recado”, declara.

“Operações como a ADSUMUS reafirmam a missão constitucional do MP/
BA de combater o crime em todas as camadas sociais e, sobretudo, dentro 
da Administração Pública, zelando pela moralidade e eficiência no trato da 
coisa pública”, afirmou o promotor de Justiça João Paulo Schoucair, um dos 
articuladores da operação.

Necessidade de apoio institucional – O êxito de operações no combate à corrupção 
depende do uso de múltiplas técnicas de investigação e atuação integrada. João 
Paulo Schoucair e Aroldo Pereira acreditam que, para ter sucesso e realizar 
novas investigações similares, é necessário o apoio da Instituição.

Para Aroldo, a exigência de uma atuação mais enérgica dos promotores de 
Justiça demanda um apoio firme e o constante aprimoramento dos órgãos 
técnicos e de inteligência à disposição dos envolvidos na persecução penal. 
“No caso específico da ADSUMUS, o ciclo de investigação foi paradigmático 
devido à aproximação e contato direto dos órgãos de execução (MP-SANTO 
AMARO e GAECO) com os setores técnicos (CSI,  CEAT, CAOCRIM), o que 
resultou num conjunto probatório robusto e contundente”, informou.

Além disso, para que as ações não continuem acontecendo de forma 
tímida, é necessário “ampliar o entendimento do alcance de nossa missão 
constitucional, bem como empoderar e encorajar os promotores, a fim de 
que tenhamos maior motivação para a exercício de nossas atribuições em 
defesa da sociedade”, pondera Pereira.

De acordo com Schoucair, os desdobramentos da operação estão sendo 
pavimentados em vários municípios, diante da recente decisão de 
compartimento de toda prova produzida, no estado da Bahia Estado e na 
esfera federal, com apoio do CSI, CEAT, CAP, CAOCRIM, GAECO, Assessoria 
Criminal e PGJ.

Ascom/Ampeb
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Aconteceu no MP

Saúde – Capital baiana recebe 
1º Centro de Referência para Autistas

É papel do Ministério 
Público zelar pelo efetivo 
respeito dos 
Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância 
pública responsáveis pela 
promoção, proteção e 
recuperação da saúde.

procedimentos por mês. Há ainda duas salas, 
Sala Corpo e Movimento e Neurossensorial, 
totalmente equipadas para trabalho com os 
sentidos e com a sensibilidade das crianças. 
O projeto, com investimentos de R$ 7,2 
milhões, faz parte de um convênio entre o 
governo estadual e a Liga Álvaro Bahia Contra 
a Mortalidade Infantil.

Pelo trabalho em prol da saúde das crianças 
na Bahia, a Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil entregou ao promotor de 
Justiça Carlos Martheo uma placa agradecendo 
pela “dedicação, comprometimento e empenho 
para a realização desta obra, que será de grande 
valia para milhares de famílias de toda a Bahia”. 

Ascom/Ampeb

Foi inaugurado no dia 28 de novembro, deste ano, o Centro de Referência 
Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA). 
Salvador foi a primeira cidade do país a receber um local que ofereça 

tratamento multiprofissional para este tipo de distúrbio neurológico. Além do 
atendimento à população, o centro vai funcionar como espaço de capacitação 
de profissionais voltados para a área.

A viabilização deste centro, localizado no Campo Grande, só foi possível 
graças à atuação do promotor de Justiça da Bahia, Carlos Martheo.  De 
acordo com Martheo, todos os termos de referência, com especificações 
importantes sobre o serviço a ser prestado, foram criados dentro do 
Ministério Público do Estado da Bahia.

A previsão é que sejam atendidos 200 pacientes por mês por uma 
equipe formada por assistentes sociais, educador físico, enfermeiro, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, musicoterapeuta, nutricionista, 
pedagogo, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Serão cerca de quatro mil 
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Criança e Adolescente – Trabalho conjunto do 
MP e outras instâncias implanta Centro Integrado 

da Infância e Juventude em Conquista
As Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 
defendem os direitos das crianças e dos adolescentes.

No ano passado, a cidade de Vitória da 
Conquista implantou o Centro Integrado 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

que reuniu, em um só lugar, diversos serviços 
socioassistenciais para crianças e adolescentes. 
De acordo com o promotor de Justiça da região, 
Marcos Coelho, a concretização do projeto foi 
fruto de empenho do MP, junto ao prefeito e 
governador, na época, para cessão do prédio 
escolar onde o centro foi implantado.

O Centro Integrado abriga a Vara da Infância 
e da Juventude, o cartório para atendimento 
à Vara, a Promotoria de Justiça da Infância 
e da Juventude, o Núcleo da Defensoria 
Pública, o Conselho Tutelar, programas 
Família Acolhedora e Novo Olhar, os conselhos 
municipais de Assistência Social e dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Portal de Acolhida de serviços de saúde, 
educação e assistência social, além da brinquedoteca do Núcleo de Inclusão 
Pedagógica da Rede Municipal de Educação.

As ações dos promotores desta área de atuação têm como objetivo 
incentivar a implantação de políticas públicas voltadas à proteção integral 
de crianças e adolescentes e implantação, estruturação e fortalecimento 
dos Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; cumprimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA); combater a evasão escolar e à violência, inclusive sexual, 
contra crianças e adolescentes; realizar atendimento a adolescentes autores 
de ato infracional e fiscalizar as unidades destinadas ao cumprimento de 
medidas socioeducativas; além de acompanhar crianças e adolescentes 
institucionalizados e fiscalizar a rede de acolhimento institucional.

Ascom/Ampeb
Com informações da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
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Aconteceu no MP

Educação – Campanha de educação inclusiva 
do MP-BA é modelo para outros estados

“Ao MP cabe garantir 
que as pessoas 
tenham seus direitos 
reconhecidos, 
principalmente 
direito à educação 
que é fundamental”. 

Cíntia Guanaes

A Atuação do Ministério Público na defesa da educação, e mais precisamente na educação inclusiva, tem sido 
de grande importância para a sociedade, pois fiscaliza Conselhos de Controle Social Municipal, o FUNDEB 
e instituições de ensino da rede pública, além de realizar articulações para garantir a implementação das 

políticas públicas da área educacional.

Após um levantamento de demanda, acerca de recusas de acesso à escola por parte de pessoas com 
deficiência ou ausência de uma oferta adequada de adaptações, material didático e profissionais de apoio, 
o MP baiano lançou, em 2014, uma campanha que se chama: Todas as escolas são para todos os alunos.

A campanha visa sensibilizar a sociedade para garantia do direito da educação inclusiva. De acordo com a 
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promotora de Justiça Cintia Crusoé Guanaes, 
gerente do programa, foram realizados 
vários seminários para discutir o assunto e 
recomendações foram expedidas para garantia 
de acesso dessas pessoas à escola. “A gente 
também abriu inquérito civil para apuração 
da oferta de um atendimento educacional 
especializado na rede pública de Salvador, 
tanto estadual, quanto municipal”, afirmou 
Cíntia.

A ação do MP possibilitou a inclusão em 
instituições de ensino de um profissional 
de apoio para o aluno com deficiência, que 
garanta sua assiduidade numa escola regular. 
De acordo com Cíntia, o MP conseguiu 
expandir a 09_card-face-1200X627px_
EDUCACAO_INCLUSIVAoferta deste tipo de 
profissional. Foram contratadas quase 150 
pessoas a mais este ano. “Entramos com 
uma ação civil pública, no fim do ano, para 
que mais profissionais sejam contratados e, 
assim, garantir o direito das crianças com 
deficiência não somente a ser um número 
em matrícula, mas estar na rede regular com 
direito a permanência aprendizagem de fato, 
uma educação plena”, declarou a promotora.

Para a gerente do programa, a importância 
desta atuação do MP está na invisibilidade que 
as pessoas com deficiência têm, principalmente 

na rede de ensino. “Hoje a política nacional garante que a pessoa pode estar 
e deve estar na rede regular de ensino e não mais segregada em escolas 
especiais. Ao MP cabe garantir que essas pessoas tenham seus direitos 
reconhecidos, principalmente direito à educação que é fundamental”.

A campanha do MP já foi replicada em outros estados. O Espírito Santo e 
Distrito Federal já fizeram e no final de novembro deste ano, Cíntia apresentou 
o projeto no MP do Rio de Janeiro, em um seminário estadual.

Objetivos do Milênio – Outro programa importante da área é “O Ministério 
Público e os Objetivos do Milênio: Saúde e Educação de Qualidade para 
Todos”. O projeto visa analisar condições de unidades escolares e de saúde 
na Bahia, através de visitas realizadas por membros do Ministério Público e 
sociedade civil organizada, de modo preventivo, proativo e permanente.

O programa “O MP e os Objetivos do Milênio” foi criado em 2008, com 
a proposta de atender às diretrizes da Declaração do Milênio, elaborada 
em 2000 pelas Nações Unidas. Sua metodologia consiste em visitas de 
equipes multi-institucionais aos estabelecimentos municipais e estaduais 
de educação e saúde, e aplicação de formulários previamente elaborados 
contendo perguntas sobre cada área. Posteriormente são identificados, 
listados, fotografados e filmados os problemas encontrados e também os 
aspectos positivos. O objetivo é efetivar os direitos de cidadania de crianças, 
adolescentes e enfermos, contribuindo para a prestação de serviços de 
qualidade nas áreas de saúde e educação. (Com informações do site do 
MP-BA)

Vídeo da campanha: http://milenio.mp.ba.gov.br/?page_id=2988

Ascom/Ampeb
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Aconteceu no MP

Defesa do Consumidor – Ação do 
MP-BA melhora qualidade do transporte 

público em Feira de Santana
Na esfera do consumidor, o MP busca equilibrar as relações de consumo 

em diversas áreas: educação, saúde, telefonia, água e saneamento, 
serviços bancários e públicos, além de defender a sociedade contra a 

comercialização irregular de alimentos, medicamentos e gás de cozinha, 
pirataria, adulteração de combustível, abate clandestino de animais.

Uma ação do Ministério Público baiano, 
iniciada em 2014, resultou em grande 
avanço na qualidade dos veículos e 

acessibilidade do transporte público em Feira 
de Santana. O desfecho da investigação se 
deu no início deste ano.

O promotor de Justiça Sávio Damasceno 
verificou que o serviço de má qualidade 
prestado pelas duas empresas de ônibus 
era resultado de um problema ainda maior: 
má gestão do contrato de concessão 
por parte da administração pública. “As 
concessionárias executavam o contrato da 
forma como bem entendessem sem que 
sequer houvesse qualquer mecanismo de 
controle se aquilo estava sendo feito da 
forma correta ou não”, afirma o promotor.

Quando a ação foi iniciada, os veículos que 
atendiam a população de Feira estavam 
sucateados, infringindo as normas de 
segurança, sem conforto algum para os 
usuários e não adaptados aos deficientes 
físicos. Além disso, as rotas percorridas 
e frequência de parada nos pontos não 
atendiam a população de forma satisfatória. 
“É a administração pública que determina as 
linhas, número de voltas, rotas, entre outras 
especificações do transporte coletivo. E 
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cabe a ela fiscalizar se o serviço está sendo 
prestado como previsto”, declarou Sávio.

A vistoria realizada pela Prefeitura foi outro 
problema observado por Damasceno. 
De acordo com o membro do MP-BA, a 
inspeção era feita de forma irresponsável. O 
engenheiro encarregado não tinha aparatos 
técnicos suficientes para identificar aspectos 
mais graves como, por exemplo, situação do 
freio, motor, dentre outras mais complexas. 
“Quando um veículo era reprovado, não voltava 
à Secretária de Transportes para a mesma 
verificar se as irregularidades encontradas 
tinham sido sanadas. Havia uma permissividade 
da administração pública”, afirma.

DSC06584Em dezembro do ano passado, o 
MP estadual acionou as duas concessionárias 
por conta da qualidade do serviço prestado 
à população feirense e investigou a 
incompetência da administração pública em 
conseguir identificar, dentro do contrato, se o 
mesmo estava sendo devidamente cumprido 
pelas concessionárias.

Solução do problema – Duas ações civis 

públicas pediram a caducidade do contrato de concessão das empresas 
Viação Princesinha do Sertão e Viação 18 de Setembro. Pouco depois das 
ações, as empresas de ônibus fecharam as portas, alegando dificuldade em 
linha de financiamento de combustível e pararam de rodar na cidade

Outro problema encontrado durante a investigação, foi o início de uma 
nova licitação para substituição das concessionárias após o vencimento do 
contrato de concessão. “Mais um desleixo. Ou seja, a administração, sem 
motivo justo, deu ensejo a uma urgência”, informou Sávio.

Frota atual – Hoje, são duas novas empresas licitadas que rodam na 
cidade. Compraram uma frota nova, veículos zero quilômetro, todos com 
acessibilidade para o deficiente físico e com uma proposta serviço diferente 
para a cidade. O MP conseguiu incluir no contrato de concessão mecanismos 
eficientes para que a administração pública tivesse condições de verificar o seu 
cumprimento. Uma das cláusulas, por exemplo, estipula a obrigatoriedade de 
GPS em todos os veículos para que seja possível mapear a rota feita por eles.

O sentimento é de dever cumprido: “Ainda existem dificuldades, eram 
necessárias intervenções urbanísticas para solucionar o problema de 
transporte, até porque é um serviço que sofre interferência de diversos 
fatores como trânsito, planejamento urbano, não sendo um serviço isolado. 
Independente dos desafios que ainda tem por vir, nós conseguimos um 
grande avanço, que foi a realização desta nova licitação, um avanço absoluto 
na qualidade dos veículos e acessibilidade”, completa Sávio Damasceno.

Ascom/Ampeb
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Aconteceu no MP

Formação do novo 
Conselho Superior do MP-BA

No mesmo dia em que é celebrado o 
Dia Nacional do Ministério Público, os 
promotores e procuradores de Justiça da 

Bahia escolheram os nove integrantes do Conselho 
Superior do MP-BA para os próximos dois anos. A 
votação foi realizada até as 17h, na sala das sessões, 
na sede da Instituição, no CAB.

Ao todo foram 408 votos. Destes 51 de procuradores 
de Justiça, 161 de promotores da capital e 196 votos 
dos promotores de Justiça do interior do Estado. 
Marilene Pereira Mota foi a procuradora mais votada 
com 292 votos, seguida de Cleonice de Souza Lima 
Santos com 203. Os outros sete integrantes do mais 
novo CSMP são: Nivaldo dos Santos Aquino (199), 
Natalina Maria Santana Bahia (195), Paulo Marcelo 
de Santana Costa (193), José Cupertino Aguiar 
Cunha (189); Maria das Graças Souza e Silva (181); 
Silvana Oliveira Almeida (180) e Margareth Pinheiro 
de Souza (170).

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) 
é o órgão da administração superior do Ministério 
Público, composto pelo Procurador-Geral de Justiça, 
que o Presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério 
Público, e por 09 (nove) Procuradores de Justiça 
eleitos por todos os integrantes na carreira, para 
mandato de 02 (dois) anos. O Conselho tem o papel 
fundamental de velar pela observância dos princípios 
institucionais.

Antes da votação, a Ampeb produziu um boletim informativo 
com um pequeno resumo da carreira no MP de cada candidato 
e suas respostas à duas perguntas feitas pela Associação. O 
boletim foi produzido com as informações dos candidatos que 
encaminharam o material à Assessoria de Comunicação da 
Ampeb. 
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O pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência 
(PAE) a todos os seus credores vem sendo 
acompanhado pela Ampeb há alguns 

anos. Em 2014, o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) determinou que o 
MP da Bahia pagasse também a aposentados 
e pensionistas a PAE, após julgar procedente 
o requerimento feito pela Ampeb através do 
Procedimento de Controle Administrativo nº 
272/2013-32 e da Reclamação nº 1196/2014-
63. No PCA, a Associação, através de sua 
assessoria jurídica, solicitou a intervenção 
do conselho junto ao MP/BA no sentido de 
que fosse determinado tal pagamento.

Diante do descumprimento da decisão 
do PCA, a AMPEB apresentou ao CNMP 
Reclamação para que a Procuradoria Geral do MP 
BA atendesse ao quanto determinado. Após diversas 
reuniões e tentativas de que a decisão fosse cumprida, a 
procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, anunciou 
o início do pagamento em reunião realizada no final de 
fevereiro, na sala das sessões da sede do Ministério 
Público da Bahia com membros do MP aposentados. A 
presidente da Ampeb, a promotora de Justiça Janina 
Schuenck, esteve presente para acompanhar a reunião.

No entanto, ainda há discrepância no tratamento 
conferido aos aposentados e membros da ativa, e nem 
todos os credores foram atendidos: o pagamento parcial 
foi iniciado a 67 membros, mas a Nota Técnica elaborada 

pela Diretoria de Administração de Recursos Humanos, 
em conjunto com a Diretoria de Modernização da 

Instituição, fala em 145 membros. 

Em março deste ano, a Ampeb peticionou na 
Reclamação, encaminhada ao CNMP, relatando as 
divergências acima descritas e o não cumprimento da 
obrigação na sua integralidade. O documento louva o 
início do pagamento, mas requer que “o faça dentro 
dos moldes e valores combinados, contemplando todos 
os membros aposentados e pensionistas, sem, repita-
se, redução de qualquer direito já contemplado aos 
membros credores da PAE”.

Ações da Ampeb conseguem início de 
pagamento da PAE a aposentados         
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Social/Retrospectiva

Como em todos os anos, a Ampeb proporcionou um dia especial para 
suas associadas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 
No dia 08/03, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30, foram realizadas 

várias atividades visando o bem-estar, na sede da Associação, no Jardim 
Baiano.

A dermatologista Daniela Costa fez atendimento no turno da manhã dando 
orientações para cuidados com a pele e a nutricionista Tabatha Sarmento 
deu dicas nutricionais e fez o teste de bioimpedância com as presentes, 
no turno da tarde. As profissionais foram disponibilizadas pelo Espaço Cis 
Viver.
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Neste ano, as associadas 
puderam fazer drenagem e 
peeling de diamante facial, 
além de drenagem linfática 
corporal com a fisioterapeu-
ta Ludmila Spínola – Derma 
Fitness. Outra novidade foi a 
participação do Espaço Miss 
Verniz Esmalteria com a es-
maltação das mãos.

A Mary Kay também esteve 
na sede da Ampeb para dar 
dicas sobre limpeza e cuida-
dos com a pele, spa das mãos 
e maquiagem.

A Honda participou, pela se-
gunda vez consecutiva, do 
evento da Ampeb. O veículo 
HRV ficou disponível, duran-
te todo o dia, em frente à 
sede, para “teste drive”. Hou-
ve ainda sorteio de brindes 
e lanches especiais. A Sul 
América marcou presença na 
comemoração da Ampeb fa-
zendo inscrições para o Pro-
grama Vida Ativa.

No final da tarde diversos 
brindes, fornecidos pelos 
parceiros, foram sorteados. 
Com o intuito de interiorizar a 
comemoração, a Ampeb en-
viou rosas para as associadas 
do interior.

Mas o dia também foi de lem-
brar da luta das mulheres por 
igualdade. A presidente da 
Ampeb, a promotora de Jus-
tiça Janina Schuenck, escre-
veu uma mensagem a todas 
as mulheres.
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Social/Retrospectiva
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A Associação do Ministério Público do Estado da 
Bahia (Ampeb) realizou, no ano passado, o II 
Campeonato de Futebol Society do Ministério 

Público. Dez times disputaram o torneio, iniciado dia 
09 de abril, mas apenas três puderam subir ao pó-
dio, entre eles, o time dos associados que garantiu 
a medalha de bronze, pela segunda vez consecutiva.

O Laranja Mecânica ficou em 1º lugar, após vencer a 
final contra o Barcelona, que ficou com a medalha de 
prata. Além deles, disputaram a competição Nazaré, 

II Campeonato de Futebol 
Society do MP-BA

Social/Retrospectiva
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Assistência Militar F.C., 1º Andar, SICOOB, Térreo, 
Transportes F.C. e Periculum in Bola.

A competição anual visa integrar associados da 
Ampeb e servidores do Ministério Público do Esta-
do da Bahia. Os jogos são realizados no Sítio São 
Paulo, estrada Cia/Aeroporto, Salvador/BA.
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III Torneio Nordeste de Futebol 
Society do Ministério Público 
é realizado na Bahia

Social/Retrospectiva

Um centro de treinamento de Copa do Mundo, 
na Praia do Forte, foi o local escolhido como 
sede da terceira edição do Torneio Nordeste de 

Futebol Society do MP. No mesmo campo onde os cra-
ques milionários Modric (Real Madrid), Rakitic (Barce-
lona) e outros astros da seleção croata se prepararam 
para o mundial de 2014, as seleções de procuradores 
e promotores de sete estados brasileiros disputaram o 
título da competição regional do Ministério Público que, 
nesta edição, foi promovida pela Ampeb.

As equipes foram separadas em dois grupos, através 
de sorteio. A Bahia, Goiás e Espírito Santo formaram 
o Grupo A e as equipes da Paraíba, do Ceará, de Ala-
goas e Sergipe ficaram no Grupo B. Bahia e Ceará 
se destacaram na primeira fase do III Torneio NE de 
Futebol Society do MP e os confrontos da semifinal 
foram Bahia x Paraíba, Ceará x Goiás.
Os donos da casa contra os atuais campeões. Frente a Fo
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frente, na semifinal do 3º torneio do Nordeste 
de Futebol Society, Bahia e Paraíba disputaram 
uma partida muito equilibrada, em busca de 
uma vaga na decisão. Placar final: 2 X 1 para a 
equipe baiana. Os goianos venceram os favori-
tos cearenses também por dois a um e a final 
foi entre a anfitriã e a convidada goiana.

Final - A presidente da Ampeb, Janina Schuen-
ck, foi uma das primeiras a ocupar as arqui-
bancadas do Centro de Treinamento da Praia 
do Forte. Estava orgulhosa e feliz, tanto pelo 
sucesso do 3º Torneio do Nordeste de Futebol 
Society do MP quanto pelo excelente desem-
penho do time da Bahia, finalista da competi-
ção pela primeira vez. Vestida com a camisa da 
seleção do MP baiano, a presidente torceu com 
a moderação que o cargo exige, mas não es-
condeu a emoção durante a entrada épica dos 
times, quando coube a ela a responsabilidade 
de puxar a fila de atletas.

O começo de jogo foi tenso e o goleiro Adria-
no, da Bahia, quase se complica após um recuo 
perigoso. A tentativa de reposição esbarrou nas 
pernas do ataque goiano e a bola acertou a trave. 
Um susto que antecipou o que estava por vir!
Pouco tempo depois, o grandalhão Danni apro-

veitou um rebote e fez o primeiro gol da final. A Bahia sufocou o adversário. 
Criou boas oportunidades com André, Lucal e Paulo César, mas não conse-
guiu passar pelo gigante goleiro Ramiro, o jogador mais alto do campeonato.

No segundo tempo, um vacilo na saída de bola e os goianos ampliaram a van-
tagem. Tabelinha rápida, toque de Danni, gol de Sandro. Dois a zero. Cansada 
e sem poder de reação, a equipe da Ampeb tomou o terceiro. Outro gol de 
Danni, artilheiro do torneio, junto com Francisco, da Paraíba. Ambos marca-
ram cinco gols cada.

Nos minutos finais, não faltou raça, mas faltou pontaria à seleção baiana. O 
mesmo não se pode dizer de Carlos Luís, camisa 3 da equipe de Goiás. O 
zagueirão acertou um chute espetacular do meio de campo e a bola entrou no 
ângulo. Gol pra coroar o excelente desempenho do time na decisão. Quatro a 
zero e troféu de campeão garantido. Em campo,  o título ficou com os convi-
dados, mas a Ampeb deu show jogando e organizando o evento. Um golaço 
compartilhado com todas as associações participantes.

O Ceará ficou em 3º na competição e o goleiro cearense ganhou o troféu de 
menos vasado: Sérgio levou apenas três gols. O melhor jogador do Torneio foi 
Sandro, da equipe goiana.

Realizado entre 24 e 26 de março de 
2017, o torneio teve como patrocinadores 
a Schin, Sicoob, Bradesco e SulAmérica. 
Também contou com o apoio da CONAMP 
e com a parceria da Futamador.com.
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Evento dos
Aposentados 2016

Social/Retrospectiva

Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, 
festejado dia 1º de outubro, a Associação do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Am-

peb) promoveu um encontro especial com os asso-
ciados aposentados e sócios-contribuintes.  O even-
to aconteceu na sexta-feira, do dia 07/10, na sede 
social da Associação, o Sítio São Paulo.

O evento contou com a palestra da médica otor-
rinolaringologista, pós-graduada em homeopatia, 
Adriana Silveira, do NOOBA (Núcleo de Otorrinola-
ringologia da Bahia). Com o tema “No mundo atual, é 
possível encontrar o ideal de saúde?”, a médica des-
tacou a importância de levar uma vida leve, focando 
nos acontecimentos positivos. De acordo com ela, 
os efeitos desta forma de encarar o que se é vivido 
são sentidos no corpo.

Após a palestra, houve sorteio de brindes, ofereci-
dos pelos parceiros da Ampeb, e, depois do almoço, 

Festa dos aposentados é realizada no Sítio São Paulo

Revista da Ampeb - Associação do Ministério Público do Estado da Bahia100



os associados dançaram ao som de Alexandre Leão. Pro-
fessores de dança de salão, da Ebateca de Vilas do Atlân-
tico, marcaram presença e ensinaram alguns passos aos 
“pés de valsa” da Ampeb.

O DayHORC também esteve presente fazendo exames de 
acuidade visual e de pressão ocular. Representantes da 
Mary Kay ficaram disponíveis durante o evento para dar di-
cas e embelezar, ainda mais, as que estavam presentes.
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Social/Retrospectiva
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Dia das Crianças 2016

Social/RetrospectivaSocial/Retrospectiva

Enquanto os personagens minions dançavam com 
um grupo de pequenos ao som da fanfarra, out-
ros estavam na área gourmet comendo crepe, 

pizza, pipoca, churros, cachorro quente e algodão doce. 
Outras crianças optaram por ficar na piscina, de onde 
saíam apenas para beber um gole de suco ou refriger-
ante. Houve quem preferisse uma “guerra” de cotone-
tes gigantes e até quem não saísse do pula-pula e da 
cama elástica.

A Lady Bug foi requisitada por uma das suas fãs para 
que a ensinasse a voar e teve gente comendo, pela pri-
meira vez, chocolate e jujuba das mesas de guloseimas. 
Muitos corajosos se “aventuraram” no tiro ao alvo com 
bolinhas. O parquinho do Sítio São Paulo também não 
ficou vazio e o campo menos ainda com a galerinha do 
futebol e com uma imensa variedade de brincadeiras 
propostas pelo recreador. Até gente grande se divertiu 
com as atrações…

Foi assim a comemoração pelo Dia das Crianças, pro-
movida pela Ampeb, no sítio São Paulo, no dia 15 de ou-
tubro do ano passado. Muita diversão e alegria tomaram 
conta da sede social. A presidente da associação, Ja-
nina Schuenck, acredita que os eventos proporcionam 
um congraçamento entre os associados.

A diretora sócio-cultural da Ampeb, Leila Adriana, levou 
seus filhos Bebel e Pipe para a comemoração. De acor-

Dia das Crianças da Ampeb foi com muita diversão
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do com ela, neste evento, a Ampeb espera 
reunir os associados, seus dependentes, 
seus filhos. “Cada dia nós procuramos apri-
morar os serviços, apresentar mais atrações 
para que as crianças, junto com seus pais, se 
divirtam e aproveitem tudo que a Associação 
do Ministério Público pode oferecer”, disse.

A promotora de Justiça Mirela Brito, mãe dos 
pequenos Arthur e Antônio, acha muito im-
portante a realização de eventos como este. 
“Primeiro para congregar os promotores, 
porque, em regra, a gente fica na comarca 
isolado, não se encontra, e estes eventos são 
um dos poucos momentos para ver os cole-
gas, e, segundo, ver os filhos da gente soltos, 
sem preocupação, brincando, comendo bo-
bagem, é uma delícia”, afirmou.

No final, crianças sentadas, compenetradas, 
olhos atentos para assistir ao show do mági-
co Cortez. Teve até criança ajudando a fazer 
mágica! Depois do show, hora de aproveitar 
os últimos momentos de um dia inesquecível!
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Momento de reencontros, abraços 
calorosos, dança, muita animação e 
um sentimento de dever cumprido. 

Assim foi a festa de final de ano da Associação 
Nacional do Ministério Público do Estado da 
Bahia (Ampeb), realizada no Unique Eventos, 
no dia 16 de dezembro do ano passado. 
Cerca de 500 pessoas, entre associados e 
familiares, estiveram presentes para curtir o 
som de Batifun e Danniel Vieira.

A presidente da Ampeb, Janina Schuenck, 
e a diretoria da entidade, na presença do 
vice-presidente Millen Castro; da secretária-
geral, Patrícia Kathy Medrado; do diretor 
administrativo, Edmundo Reis Silva Filho; do 
diretor financeiro, Ricardo de Assis Andrade; 

  Festa de 
Final de Ano 2016

Social/RetrospectivaSocial/Retrospectiva
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da diretora sociocultural, Leila Adriana Vieira 
Seijo de Figueiredo e do diretor de esportes, 
Thyego de Oliveira Matos agradeceram a 
presença dos associados e familiares.

A presidente disse que, apesar das tentativas 
de retaliação à atuação do Ministério Público, 
o momento era de celebração, pois a as ações 
contra a Instituição decorrem do grande 
trabalho que vem sendo realizado pelos 
membros em todo o país. Norma Cavalcanti, 
associada e presidente da CONAMP, afirmou 
que o momento é de vigília e que é preciso 
fortalecer ainda mais o Ministério Público, 
para que a sociedade seja protegida.

Entrega de prêmios – Durante a festa, foram 
entregues os prêmios do concurso de melhor 
trabalho jurídico “CARLOS FREDERICO 
BRITO DOS SANTOS” e melhor arrazoado 
forense “VERA LÚCIA DE AZEREDO 
COUTINHO”, promovido pela Associação, 
nos termos do artigo 34, inciso VII de seu 
estatuto. A ganhadora dos dois concursos foi 
a associada Lívia Maria Santana e Sant’Anna 
Vaz, promotora de Justiça. O trabalho jurídico 
teve como tema “Direito à diferença: liberdade 
de imprensa e (in) tolerância religiosa”.
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A Associação do Ministério Público 
do Estado da Bahia (Ampeb) 
promoveu o seu II Torneio de Tênis 

no início de novembro do ano passado. 
A competição foi realizada no Sítio São 
Paulo e teve como objetivo incentivar 
a prática desportiva e proporcionar 
ao associado atividades de diferentes 
modalidades.

No total foram disputadas seis partidas, 
em um set normal com vantagem. O 
melhor entre os seis games foi o vencedor 
do campeonato. O primeiro lugar foi 
garantido pelo associado de Juazeiro 
Alexandre Costa. Heron Filho ficou em 
segundo e Luciano Pitta conquistou o 3º 
lugar do torneio.

Social/RetrospectivaSocial/Retrospectiva

II Torneio de Tênis
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Participaram também os dependentes de associados Artur 
Dantas e Antônio Filho, além do associado João Sapucaia.

Os troféus para os três primeiros colocados foram 
entregues pelo diretor de esportes da Associação, Thyego 
Matos. Nesta edição, os ganhadores do 1º e 2º lugar 
tiveram direito a duas diárias, no fim de semana, em hotéis 
parceiros de Praia do Forte.
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ACADEMIAS E ATIVIDADES 
DE DANÇA

REDE EBATECA

A Associação do Ministério Público do 
Estado da Bahia (Ampeb) ampliou parceria 
com toda a rede Ebateca, primeira escola 
de ballet clássico do Norte/Nordeste. A 
ampliação do convênio tem o objetivo de 
atingir o maior número de associados, que 
antes era contemplado apenas nas escolas 
do Imbui e de Vilas do Atlântico.

A escola está presente nas cidades de 
Salvador, Feira de Santana e Cruz das Almas.

Os associados da Ampeb êm descontos de 
10% na matrícula e nas mensalidades de 
todos os cursos oferecidos por cada escola.

SALVADOR ______________________ 

Brotas - Av. Dom João VI, 1053 – Brotas, 
Salvador – BA, 40285-000;
Tels.: 71 3357-2304/ 71 32761217
E-mail: brotas@ebateca.com.br

Cabula - Av. Silveira Martins, 317 – Sala 
0009 – Cabula (em frente a OI do cabula), 
Tel.: 71 3385 4092.
E-mail: cabula@ebateca.com.br

Canela - Rua marechal Floriano, 56 – 
Canela, Tel.: 71 3336.7746 | 71 98103-9305, 
E-mail: canela@ebateca.com.br

Piatã - Av. Orlando Gomes, nº 323, Costa 
Verde Tennis Clube – Piatã – Salvador – 
BA,  41650-010, Tel.: (71) 33671383 | (71) 
33679320.
E-Mail: costaverde@ebateca.com.br

Imbuí - Rua do Beija Flor nº 06 – Bairro 
Imbuí – Salvador – BA – CEP – 41.720-051, 
Tel.: (71) 3461.2716
E-mail: imbui@ebateca.com.br.

Shopping Paseo - Shopping Paseo 
Itaigara – Rua Rubens Guelli, 135, Tel.: (71) 
3451.2390. E-mail: paseo@ebateca.com.br.

Jardim das Margaridas - Rua Das 
Acácias Amarelas Nº95 – Jardim Das 
Margaridas; Tel.: 3377-1489 – Ramal: 206; 
E-mail: ebatecajardimdasmargaridas@gmail.com

Ondina - Travessa Macapá, 82 (próximo ao 
ISBA) – Ondina; Telefone: (71) 3012.0655. 
E-mail: ondina@ebateca.com.br

Pituba - Av. Miguel Navarro Y. Canizares, 
328 – Pituba –  Salvador – BA, 41810-215, 
Telefone: (71) 33594600 |  (71) 33594790. 
E-mail: pituba@ebateca.com.br

CRUZ DAS ALMAS _________________
Rua Manoel Caetano Da Rocha Passos 
Nº03; Tels.: (75) 981242259/ 3312-5556. 
E-mail: cruz@ebateca.com.br

FEIRA DE SANTANA _______________
Rua São Domingos 498, Feira De Santana; 
Tel.: (75) 3622 7581.
E-mail: feira@ebateca.com.br

LAURO DE FREITAS ________________
Av. Praia de Pajussara, 594 – Vilas do 
Atlântico, Lauro de Freitas – BA, 42700-
000; Telefone: (71) 3379-0983 ou 
(71)98778-0983. 
E-mail: contatovilas@ebateca.com.br

Serviços

Convênios

Convênios

Para facilitar a visualização dos associados, 
a Ampeb produziu dois catálogos com os parceiros 
nas seguintes categorias: Volta às Aulas; Atividade 
Física e Fisioterapia. Os dois guias com a relação 
dos convênios nestas áreas estão disponíveis no site 
da entidade: www.ampeb.org.br, na área 
de publicações. No próximo mês, a Ampeb 
vai lançar o catálogo de Turismo.

Volta
às

aulas

AMPEB

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AMPEB

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Academia,

Atividade Física 

e Fisioterapia

Convênios 

Ampeb

Novos Tem novidades entre os parceiros da Ampeb. O Serviço Social da 
entidade fechou novos convênios na área de hotelaria, serviços, 
turismo e mais.

Confira os destaques.
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AUTOMÓVEIS

BRUNE VEÍCULOS

Associados têm 20% de desconto nos 
serviços de funilaria e pintura; 15% nas 
peças, serviços e acessórios; 5% nos 
veículos novos. 

Obs.: Os descontos são aplicados sobre 
o preço de tabela, excluindo condições 
promocionais.  
Av. Luiz Viana, n. 6.700, Trobogy – Salvador; 
Telefones: (71) 3198-4000;
Site: http://brune.com.br/

CAMPNEUS

Descontos de até 30% na aquisição de 
pneus, peças e serviços automotivos.
Site: http://www.campneus.com.br/

BR 324 -  KM 7, Tel.: (71) 3392-9010

Brotas - Av. Bonoco. Tel.: (71) 3244-4643

Itapuan - Av. Dorival Caymmi. Tel: (71) 3375-3093

Itaigara - Av. ACM – Tel.: (71) 3397-9100

Feira de Santana
- Av. Eduardo Froes da Mota - n. 3901;
Tel.: (75) 3226- 4430
- Av. Presidente Dutra n. 158;
Tel.: (75) 3262-4300

Itabuna - Av. Jose Soares Pinehiro - n. 1413, 
Tel.: (73) 3215-5343

Juazeiro - Rod. Lomanto Junior - Qd. C, lote 
16B; Tel.: (74) 3611-6202

Teixeira de Freitas - Rua Nossa Senhora 
Aparecida - n. 1336. Tel.: (73) 3292-5256

Vitoria da Conquista - Av. Presidente Dutra - 
n. 3092; Tel.: (77) 3425-4000

JACUIPE VEÍCULOS

Oferece 20% de desconto nos serviços de 
funilaria, pintura / 15% nas peças, serviços e 
acessórios / 5% nos veículos novos. 

Obs.: aplicados sobre o preço de tabela e 
excluindo condições promocionais
Rua Eduardo Froes da Mota, n. 825 - Santa 
Monica/ Av. Presidente Dutra, n. 1.180, 
Centro – Feira de Santana

Tels: (75) 3602-6666/ (75) 3602-6666

JUBIABÁ VEÍCULOS

São 20% de desconto nos serviços de 
funilaria e pintura; 15% nas peças, serviços 
e acessórios; 5% nos veículos novos. 

Obs.: aplicados sobre o preço de tabela e 
excluindo condições promocionais
Av. Presidente Dutra, nº 2.771, Santa Mônica, 
Feira de Santana, Tel.: (75) 3402-1100

NORAUTO VEÍCULOS

20% de desconto nos serviços de funilaria, 
pintura 15% nas peças, serviços e acessórios 
5% nos veículos novos.

Obs.: Aplicados sobre o preço de tabela e 
excluindo condições promocionais

Av. Presidente Dutra, nº 849, Centro – Feira 
de Santana;
Tel.: (75) 3602-4900.
Site: http://norauto.com.br/

PARAÍSO MOTORS

Tabela de desconto para a AMPEB na 
aquisição de veículos da Mitsubishi
Barreiras - Av Ahylon Macedo, N 134, bairro 
Boa Vista . Tel.: (77) 3612-9150;
Luís Eduardo Magalhães - Av Enedino Alves 
da Paixão, N 4114, LT 58, bairro: Santa Cruz 
Tels: (77)3628-0884/(77) 3639-2450

TURISMO

REDE DE HOTÉIS BHG - 
BRAZIL HOSPITALITY GROUP

Tabela acordo de desconto em toda rede 
BHG, que contempla os Hotéis Royal Tulip, 
Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn, nos estados 
da Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul e São Paulo
Tels.: (41) 3074-5555/ (21)3545-5445/
         (11) 2627-6363;
Site: http://www.bhghoteis.com.br/

Consulte relação
completa em 

ampeb.org.br/convenios

Convênios
Ampeb
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ACADEMIAS E ATIVIDADES 
DE DANÇA

BEM ESTAR ACADEMIA 
- BARREIRAS
15% de desconto em todos as 
modalidades de treinamento: 
musculação, spinning, treinamento 
funcional, kangoo jumps, jump, HIIT, 
cross class, ballet fitness, pilates solo, 
pilates studio, judô, karatê, muay 
thai e nos planos oferecidos pela 
academia. Obs: Não acumulativo com 
promoções e descontos.
Rua 15 de novembro - n. 395, 
bairro: Sandra Regina – Barreiras; 
Tels.: (77) 3611 2666/98811 4647; 
Site: http://academiabemestar.com.br/

AUTOMÓVEIS

FOX PNEUS
Desconto de 15% nos serviços de 
alinhamento técnico, balanceamento 
de rodas, reparos e trocas do sistema 
de freios, reparos na suspensão, 
diagnostico de injeção eletrônica, 
mecânica em geral, e na troca dos 
4 pneus, grátis o alinhamento 3D + 
balanceamentos. Obs: peças não 
inclusas. Av. Mario Lela Ferreira, n. 
1245 – Bonocô, Salvador. 
Tel.: (71) 3255-7474.
E-mail: contato@foxpneus.com. 
Site: http://www.foxpneus.com/

SBI BLINDAGENS
Desconto de 15% do valor real de 
consumidor final, no serviço de 
blindagens de veículos.
Rua Dr. Altino Teixeira, n. 1039, lote 22 
- Porto Seco Pirajá.
Tels.: (71) 3379-8001/ (71) 8127-8505;
Site: http://www.sbiblindagens.com.br/

EDUCAÇÃO

CCAA - Eunápolis
Desconto em todos os cursos 
oferecidos. Obs.: Desconto aplicado 
sob a mensalidade em vigência 
no balcão, incluindo promoções 
(valor promocional + 10% desconto 
AMPEB). Rua Paulino Mendes, 635 – 
Centro – Eunápolis.
Tel.: (73) 3281-3749

CCAA - Itaberaba
Desconto de 50% sob o valor do curso 
para o primeiro semestre estudado, 
e 40% para os demais semestres, 

nos cursos de língua estrangeira. 
Obs.: Não acumulativo com outras 
promoções e material didático não 
incluso. Av. Rio Branco, 433 – Centro 
– Itaberaba. Tel.: (75) 3251-2912

CCAA - Itabuna
Desconto nos cursos educacionais de 
inglês e espanhol. Rua Rufo Galvão, 
95 – Centro – Itabuna.
Tel.: (73) 3612-4399

COLÉGIO E PRÉ VESTIBULAR 
BERNOULLI
Desconto de 10% (dez por cento) 
sobre as mensalidades de março a 
dezembro (1ª a 3ª série do ensino 
médio e pré-vestibular). Não são 
cumulativos com outros descontos.
Praça Marconi, 60 - Bloco A – Pituba, 
Salvador. Tel.: (71) 2102-1300

COLÉGIO MIRÓ
Desconto de 10% sob as mensalidades 
nos cursos de educação infantil, 
ensino fundamental I e II, exceto nos 
cursos livres e turno complementar
Rua Cândido Portinari, 58, Morro do 
Ipiranga – Barra – Salvador;
Tels: (71) 3194-2400/ 3247-3022/ 
3235-6757/ 3038-2400/ 99971-3143

COLÉGIO MÓDULO
Desconto de 10% (dez por cento), 
sobre as mensalidades de março a 
dezembro (6º ao 9º ano do ensino 
fundamental e 1ª a 3ª série do ensino 
médio), não cumulativos com outros 
descontos.
Av. Prof. Magalhães Neto, 1177 – 
Pituba – Salvador.
Tel. (71) 2108-1700

CULTURA INGLESA – PETROLINA
Desconto nos cursos educacionais 
regular, intensivo, avançado e flex 
couse, para crianças, adolescentes 
e adultos. Obs.: havendo desconto 
vinculado a horários promocionais, 
maior que o desconto oferecido, 
vigorará o maior percentual.
Av. Fernando Menezes Góes, 934 
– Centro – Petrolina; Tel:  (87) 3862-
2364

FACULDADE SOCIAL 
DA BAHIA – FSBA
Desconto em todos os cursos de 
graduação ofertados pela faculdade. 
Av. Oceânica, 2717 – Ondina – Salvador; 
Tel: (71) 4009-2840

FISK -  SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Desconto nos serviços educacionais: 
curso de Inglês e Espanhol, adulto e 
infantil. Rua Aurino Leal Sales, 187 – 
Centro – Santo Antônio de Jesus;
Tel: (75) 3631-4482

FISK - VALENÇA
Desconto nos serviços educacionais: 
curso de Inglês e Espanhol, adulto e 
infantil. Exceto material didático. Rua 
Oldack Nascimento, 86 – Graça – 
Valença.
Tels.: (75) 98851 3308 (75) 3641 4497

FLORICULTURA

CASA DAS ROSAS
Desconto de 11% nos serviços de 
arranjo de flores para decoração.
Rua Waldemar Falcão 134-Shop.
Florestal – loja 12 – Brotas – Salvador; 
Tels: (71) 3492-5169 / 3356-1889 /  
3356-1803

INFANTIL

BRINKAÊ
Desconto de 10% nos serviços de 
buffet infantil completo, com uma 
entrada de 50% e 50% em 30 dias.
Alameda das Cajazeiras, n. 401 - 
Caminho Árvores – Salvador;
Tels: (71) 3012-5700

LOJAS

BÁSICA HOME
Concessão de desconto na venda 
de móveis para residência (sofás, 
poltronas, cadeiras, mesas de jantar, 
centro e lateral, móveis de tv, objetos). 
25% de desconto em compras à 
vista, 20% de desconto em compras 
parceladas até 5x e 10% de desconto 
em compras parceladas até 10x
Alameda das Espatódeas, n. 206 – 
Caminho das Arvores – Salvador.
Tels: (71)3342-9177

LOJA VENEXINO
Desconto em objetos para decoração: 
vasos, centro de mesa, pinhas, porta-
retratos, espelho, perfumeiros, taças e 
bandeja. Loja com produtos em Murano, 
importados da Ilha de Murano, com 
certificado e selo de garantia.
Rua Professor Sabino Silva, n° 836, 
loja 9 – Jardim Apipema – Ondina/ 
Salvador; 
Tels: (71) 3011-6372

MULETA EXPRESS
Desconto de 5% na aquisição de 
produtos médicos e hospitalares.
Avenida Amaralina, 38 – Amaralina 
 Tel.: (71) 3345-7373
Rua Padre Feijó, 87 – Canela
Tel.: (71) 3235-1399

QUALIVIDA E SAÚDE
Descontos na aquisição de colchões 
Nipponflex terapêuticos, ortopédicos, 
higiênicos magnéticos e com infra-
vermelho, com 15 anos de garantia 
de fábrica. Desconto de 15% nas linhas 
smart, quality, slim e de 5% nas demais 
linhas. Av. Jorge Amado, 50, Centro 
Empresarial , sala 108, Imbuí – Salvador; 
Tels.: (71) 3565-0091/ 99203-0091

SAÚDE – 
CLÍNICAS E CONSULTORIOS

CENTRO DE CUIDADORES CARMEN
10% de desconto nos serviços de 
cuidadores de idosos; Reajuste anual, 
ao invés do praticado semestralmente; 
Pagamento parcelado em 3x iguais 
(DENTRO MÊS VIGENTE); Visita 
mensal prestada pelo (s) profissional 
(ais) da empresa. No momento da 
admissão, será agendada uma visita de 
um profissional (parceiro) da área da 
saúde, conforme a necessidade do cliente 
(fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira 
dermatoterapeuta, entre outros)
Rua Dr. José Peroba, 297, Edf. Atlanta 
Empresarial, sala 1105 – Stiep/ Salvador.
Tels.: (71) 2626-5247/ 3272-5287/ 
99297-1619/ 99685-1963/ 99725-
7701/ 98824-4082

CIS VIVER
Desconto de 15% sobre o serviço de 
check-up executivo; 10% sobre os 
serviços de restabelecimento, manu-
tenção da saúde, consultas (Clínico, 
Geriatria, Dermatológica, Cardiológica, 
Ginecológica, Odontológica, Urológica, 
Psicológica, Oftalmológica) e exames avulsos
Rua Adelaíde Fernandes da Costa, 700 - 
Costa Azul/ Salvador
Tel: (71) 3505-6500

CUIDAR MAIS SAÚDE
Desconto de 10% nos serviços de atenção 
domiciliar e cuidadores de idosos.
Av. Professor Magalhães Neto, 
n. 1450 - Condomínio Millenium 
Empresarial – Salvador. 
Tels: (71) 3042-7007/ 7010/ 98820-
5905/ 98721-9599

Outros Convênios
Serviços
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DR. PEDRO SACRAMENTO 
– Oncologista
Desconto de 30% na consulta, 
sobre a tabela particular vigente e 
de 40% para cirurgias relacionadas: 
oncologia clínica, cirurgia de cabeça 
e pescoço, cirurgia de oncologia, 
cirurgia torácica, cirurgia mastologia, 
tireoide, cirurgia de mama, cirurgia 
estomago, cirurgia ginecologia, 
cirurgia do fígado, cirurgia vesícula, 
cirurgia laparoscopica, cirurgia geral, 
cirurgia de ginecomastiva e cirurgia 
dermatológica (pele).
Av. ACM, 585 - Edf. Louis Paster, sala 
1410, 14º andar, Itaigara – Salvador; 
Tel.: (71) 3355- 0055

SIM CLÍNICAS
Tabela de desconto exclusiva na 
concessão de serviços de consultas 
em diversas especialidades e exames 
variados. Estrada da Liberdade, n. 
408 – Liberdade/ Salvador;  Tel.: 
(71)3327-8181

SÁUDE –
FARMÁCIAS, VACINAS 
E COSMÉTICOS

IMUNIZA
Desconto de 10% nos serviços de 
imunização.
Canela - Rua Cônego José Loreto, 9
Garibaldi - Av. Anita Garibaldi, 1259, 
Federação
Itaigara - Rua Rio Grande do Sul, 635
Vilas do Atlântico - Av. Santos 
Dumont, Km 5.5, n. 6216, Lauro de 
Freitas.
Tel.: (71) 3338-8564

LABORATÓRIO LPC
Desconto de 10% nos serviços de 
imunização.
Pituba - Av. Paulo VI, n. 1920
Barra - Av. Centenário, n. 54 - Chame 
Chame
Lucaia - Av. Juracy Magalhães Júnior, 
n. 281 - Edf. Ticiano
Imbuí - Rua dos Colibris, n. 44 - 
Shopping Caboatã
Villas do Atlântico - Alameda Praia de 
Itapoã
Tel.: (71) 2203-9955

VACINNAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO
Desconto de 10% nos serviços de 
imunização. Av. dos Expedicionários, 
n. 668 - Recreio, Vitória da Conquista; 
Tel.: (77) 3201-9091

VITALAB VACINAS
Desconto de 15% nos serviços de 
imunização.
Rua Comandante Almiro, n. 404 – 
Centro – Feira de Santana; Tel.: (75) 
3321-8135

 SAÚDE – FISIOTERAPIA

CORPORE FISIOTERAPIA 
ESPECIALIZADA
Desconto 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. Av. Juracy 
Magalhães Júnior, n. 2490, Centro 
Médico Salvador, Itaigara – Salvador. 
Tels.: (71) 3022-2994/
3016-2995/ 99103-7554

GRIFFE DO CORPO
Descontos nos serviços de pilates, 
drenagem linfática, drenagem linfática 
com 1 aparelho, limpeza de pele, 
dança do ventre, fitt ballet, dança livre, 
reflexologia plantar, massoterapia e 
shiatsu.
Rua Anísio Teixeira, Boulevard 161, loja 
1° e 2° piso superior, Bairro: Itaigara; 
Tels.: (71) 3359-9208/ 3019-5290

STUDIOFISIO
Desconto nos serviços de pilates, 
RPG, fisioterapia, estética, nutrição, 
avaliação postural, drenagem, 
massoterapia, reflexoterapia, 
baropodometria.
Rua das Hortênsias, n. 788 – Pituba; 
Tels.: (71) 3451-2021

VITOR PEIXOTO
Tabela AMPEB de desconto em 
atendimento domiciliar nos serviços 
de fisioterapia, neurofisiologia e 
reabilitação vestibular (labirintite). 
Atendimento a domicílio.
Tel.: (71)98725-2783Convênios Ampeb

www.ampeb.org.br/convenios
www.ampeb.org.br/convenios
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Serviços

SAÚDE – ODONTOLOGIA

CAROLINE FONTES
Descontos nos serviços odontologia 
estética, com tabela exclusiva para os 
associados e dependentes da AMPEB.
Av ACM, nº 811, Edf. Joventino Silva 
sala 1103 - 11º andar – Itaigara/ 
Telefones: (71) 3358-4338

MARCELO FONTES
Descontos nos serviços odontológicos 
de ortodontia e ortopedia facial, com 
tabela exclusiva para os associados 
e dependentes da AMPEB.  
Av ACM, nº 811, Edf. Joventino Silva 
sala 1103 - 11º andar – Itaigara/ Tel.: 
(71) 3358-4338

SÁUDE – PSICOLOGIA

LEONOR SALGADO
Desconto nos serviços de atendimento 
psicológico. Av. Santa Luzia, Horto 
Floresta, Ed. Horto Empresarial,
sala 404.
Tel.: (71) 99116-1261

SERVIÇOS

FAZENDA REAL
10% (dez por cento) de desconto no 
valor do sinal nos lotes no FAZENDA 
REAL RESIDENCE SALVADOR; 5% 
(cinco por cento) de desconto no 
valor do sinal nos lotes da FAZENDA 
REAL RESIDENCE ARACAJÚ; 
Utilização do espaço de convívio social 
do condomínio FAZENDA REAL 
SALVADOR, para eventos da AMPEB 
ou de seus associados, sob prévio 
agendamento; Financiamento direto em 
120x sem juros
Av. ACM, Edf. Comercial Royal Trade 
sala 309 – Brotas;
Tel.: (71) 99721-7194/ 99389-5945/ 
98853-5652

HIFI AUTOMAÇÃO
Desconto nos serviços de automação 
e som residencial. Rua Pernambuco, 
n. 81 - Edf. Madison Plaza – Pituba; 
Tels.: (71) 3346-3489/ 93118-0706

IBÉRICA – CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES
Desconto de 8% na aquisição de lotes 
no Condomínio Iberostate.
Rodovia BA 099, KM 56 - Praia do 
Forte – Mata de São João.
Tel.: (71) 3676-4222

LAVANDERIA 5ÁSEC
Salvador - Desconto de 10% nos 
serviços de: lavagem/limpeza a seco 
de roupas, lavagem/limpeza a água 
com produtos biodegradáveis, serviços 
de impermeabilização, serviços 
de engomar roupa (Amidonnage), 
serviços de revitalização das cores da 
roupa (Apreet), serviços de delivery 
para entrega e retirada de roupas, 
lavagem de cortinas e tapetes, costura 
e tingimento. Obs.: desconto não 
acumulativo com promoções da loja.
Itaigara - Av. ACM , n. 1298 - Shopping 
Cidade , loja 16 C , Pateo do Posto Shell. 
Tels.: (71) 3019-9777 // 99717-6337
Itapuan - Avenida Octávio Mangabeira, 
50 A. Tels.: (71) 3033-6555 / 
(71) 3012-8855
São Cristóvão - Rodovia BA 526 , 
305 - Salvador Norte Shopping , Piso 
G1 - Tels.: (71) 3414-2201 / 99718-2187
Paralela - Av.  Luís Viana , 8544, 
Shopping Paralela, Loja B101B, 
Piso L1
Tels.: (71) 3102-2658 //99718-2660
Barra - Rua Barão de Itapoan, n. 213 
- lojas 05/06 – Barra.
Tel.: (71) 3019-1000

Vitória da Conquista - Desconto 
de 10% nos serviços de limpeza 
em roupas de vestuário feminino, 
masculino, infantil, incluindo 
roupas de couro e casacos 
pesados, roupas de cama/mesa/
banho, cortinas, mochilas, bolsas, 
calçados, bonés, carrinhos/cadeiras 
de bebê, bichos de pelúcia e 
capacetes, roupas de motociclistas, 
roupas de judô, karatê e outros. 
Av. João Abuchihid, 335. Condomínio 
Residencial San Marino- Bairro 
Candeias. Tel.: (77) 34226628

Petrolina - Desconto de 10% nos 
serviços de lavagem, secagem, 
passadoria profissional, lavagem wet 
clean (lavagem a seco), lavagem de 
cortinas, edredons, couro, tapetes, 
vestidos de noiva, e 15% na lavagem de 
ternos. Av. Guararapes, 2839, Centro, 
Pernambuco. Tel.: (87) 3862-7138

RVR CORRETORA DE SEGUROS
10% de desconto no seguro 
automotivo.
Rua Waldemar Falcão, n. 146 - Candeal
Tels.: (71) 3036-0090/ 4101-0090/ 
99200-1437/ 98555-8343/
98106-1302

TURISMO

BAHIA PLAZA HOTEL
Tabelada AMPEB de desconto nos 
serviços de hospedagem, incluindo 
café da manhã, estacionamento e wifi.
Estrada do Coco, Km 8 - Praia Busca 
Vida/ Tels.: 2107-2000/ 2107-2001

CATUSSABA HOTÉIS E RESORTS
Tabela de desconto AMPEB, nos 
serviços de hospedagem, que inclui 
café da manhã, wifi, estacionamento, 
no Catussaba Resosrt Hotél, Suites e 
Bussines.
Alameda Praia de Siriúba - Itapuan. /
Tels.: (71)3374-8000/ 3374-9000

GRAN HOTEL STELLA MARIS
Desconto de 10% para o serviço de 
hospedagem, com café da manhã 
incluso. Exceto nos períodos de 
grandes eventos, feriados, natal, 
reveillon e carnaval. Loteamento Praia 
de Stella Maris, S/N. Tel.: (71) 3413-0000

GRANDE HOTEL DA BARRA
Desconto de 60% no valor da tarifa 
balcão para apartamento standart, 
com todas as taxas já incluídas.
Av. Sete de Setembro, 3564, Porto da 
Barra. Tel.: (71) 2106-8600

HOTEL PORTOBELLO RESORT
Desconto de 15% sobre tabela balção 
vigente. O hotel conta com estrutura 
de American bar, Bar de praia e 
piscina, Campo de futebol society, 
Deck panorâmico com espelho d´água 
e carpas, Pista de botcha, Quadra de 
tênis, Sala de jogos.
Av. Beira Mar, nº 6111 – Orla Norte - Praia 
de Taperapuã. Tel.: (73) 2105-6000

HOTEL SOL BARRA
Desconto de 10% para o serviço de 
hospedagem, com café da manhã 
incluso. Exceto nos períodos de 
grandes eventos, feriados, natal, 
réveillon e carnaval.
Av. Sete de Setembro, 3577 – Barra. 
Tel.: (71) 3418-7000

HOTEL SOL VICTÓRIA MARINA
Desconto de 10% para o serviço de 
hospedagem, com café da manhã 
incluso. Exceto nos períodos de 
grandes eventos, feriados, natal, 
réveillon e carnaval.
Av. Sete de Setembro, 2068 – Vitória.
Tel.:(71) 3418-2000

PLAZA BLUMENAU HOTEL
Tabelada AMPEB de desconto nos 
serviços de hospedagem, que inclui 
café da manhã e internet.
Rua Sete de Setembro, 818 Centro – 
Santa Catarina.
Tels.: (47) 3231-7000/
(47) 3231-7001

PLAZA FLORIANOPOLIS HOTEL
Tabelada AMPEB de desconto nos 
serviços de hospedagem, incluindo 
café da manhã e wifi.
Rua Silva Jardim, 830 - Bairro 
Prainha. Tels.:  (48) 3212-0700/(48) 
3223-2067

PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL 
E CENTRO DE EVENTOS
Tabelada AMPEB de desconto no 
serviço de hospedagem, que inclui 
café da manhã e internet.
Av. Alberto Bins, 514 – Centro – Rio 
Grande do Sul. 
Tels.: (51) 3220-7000/
(51) 3220-7001

SOBRADO DA VILA POUSADA 
- PRAIA DO FORTE
Serviço de hospedagem, incluindo 
café da manhã, com 10% de desconto 
sobre diárias e 05% sobre pacotes 
de feriados, conforme tabela balcão 
vigente. Alameda do Sol, n. 125 - 
Aldeia dos Pescadores – Mata de São 
João. Tel.: (71) 3676-1088

TRAVEL ACE ASSISTANTE 
- Seguro de Viagem
Desconto de 30% no serviço 
de seguro de viagem nacional e 
internacional, que inclui: des-pesas 
medicas hospitalares, odon- tológicas, 
seguro de vidas, bagagem, repatriação 
medicamentos.
Avenida Ipiranga, n. 353 – Centro.
Tel: (81) 3327-8414/
(71) 99989-0811

VIA DOS CORAIS HOTEL 
- Praia do Forte
Serviço de hospedagem, incluindo 
café da manhã, com 10% de desconto 
sobre diárias e 05% sobre pacotes de 
feriados, conforme tabela balcão vigente. 
Rua do Dourados, 143 - Aldeia 
dos Pescadores - Praia do Forte. 
Tel.: (71) 3676-8000

Outros Convênios
continuação

www.ampeb.org.br/convenios
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Aniversariantes
AGOSTO

NOME
Viviane Chiacchio Pereira Carneiro
Luiz Henrique de Castro Marques
Pavlova Maria Gouveia Cabral
Mariana Pacheco de Figueiredo
Renata Costa Bandeira Lopes
Oscar Araújo da Silva
Kristiany Travessa Rocha L. de Abreu
Kerginaldo Reis de Melo
Francisca Cilene de Morais
Osvaldo Araújo do Carmo
Grace Inaura da Anunciação Melo
Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira
Edna Andrade Teixeira da Silva
Aidil Silva Conceição
Edward Cabral Costa
Ângela Maria Barreto Gusmão
Ricardo Menezes Souza
Itana Santos Araújo Viana
Adilson de Oliveira
Cybele Santos Almeida
Maryjane Auxliadora A. Caldas Coutinho
Mary Almeida Brito
Maria Ursula Lemos Santiago
Artur Ferrari de Almeida
André Bandeira de Melo Queiroz
Danilo Monteiro de Araújo Oliveira
Francisco Melo Mascarenhas
Fernanda Presgrave Bruzdzensky
Aurimar Silva
Benedito Mamédio Torres Martins
Thiago Pretti Pedreira
Milena Moreschi de Almeida
Ricardo de Assis Andrade
Francisco José Pitanga Bastos
Elna Leite Ávila Rosa
Anselmo Lima Pereira
Theresa Cristina Pinto Rebouças
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho
Edith Souza Estrela
Bruna Gelis Fittipaldi
Carla Andrade Barreto Valle
Márcia Regina Ribeiro Teixeira
Yuri Lopes de Mello
Nayara Valtércia Gonçalves Barreto
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira
Fernanda Carolina G. Pataro de Q. Cunha
Mariana Araújo Libório
Ivelinne Noemi Silva Porto
Heliete Rodrigues Viana
Regina Helena Ramos Reis
Ana Carla Fonseca Lago Neves
Daniel de Souza Oliveira Neto
Ana Patricia Vieira Chaves Melo
Samira Jorge
Lourival Miranda de Almeida Júnior
Edvaldo Gomes Vivas
Fábio Ribeiro Velloso

DIA 

01
01
02
02
02
02
04
04
04
05
06
07
07
09
09
10
11
12
12
12
13
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
19
19
19
20
21
21
21
22
23
23
23
24
24
25
25
26
26
28
29
29
30
30
31
31
31
31

MAIO

NOME
Juçara Azevedo de Carvalho
Luiz Augusto de Santana
Darluse Ribeiro Sousa
Roberto de Almeida Borges Gomes
Vanezza de Oliveira Bastos Rossi
Cleide Leite Barros
Davi Gallo Barouh
Oldemar de Azevedo Campelo
Rafael Santos Rocha
Onelice Almeida e Silva
Nazira de Albuquerque Quixadá
Marina Nery Britto
Solon Dias da Rocha Filho
Renato Climático do Espírito Santo
Maurício Pessoa Gondim de Matos
Leila Adriana Vieira S. de Figueiredo
Rafael de Castro Matias
Evandro Luiz Santos de Jesus
Victor Freitas Leite Barros
Washington Araújo Carigé
Ulisses Campos de Araújo
Maria Célia Calmon de A. Bayler
Valéria Andrade Pedreira
Maria Isabel R. de Oliveira Vilela
José Loiola Filho
Ruy Osório
Karine Campos Espinheira
Sávio Henrique Damasceno Moreira
Francisco de Freitas Junior
Luiz Ferreira de Freitas Neto
Rildo Mendes de Carvalho
Marta Regina Pinto Bonfim
Maurício Foltz Cavalcanti
Paulo Eduardo Sampaio Figuereido
Christian Ribeiro de Menezes
Maria Joselita de Menezes
Mariana Meira Porto de Castro
Maria Auxiliadora Mehmeri Qvarfordt
Lúcia Bastos Farias Rocha
Luciana Isabella Moreira
Rita Maria Silva Rodrigues
Núbia Rolim dos Santos
Ana Dalva Reis de Queiroz
Luiza Gomes Amoedo
Olímpio Coelho Campinho Júnior
Manoel Cândido M. de Oliveira
Sara de Oliveira Guanaes Aguiar e Sá
Romeu Gonsalves Coelho Filho
Luiz Eugênio Fonseca Miranda
Ivandira da Silva Soares David
Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira
Gisélia Nogueira Bastos Bessa
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
Elzira Barros da Ressurreição
Nidalva de Andrade Brito Oliveira
Everardo José Yunes Pinheiro
Márcio Bellazzi de Oliveira
Márcia Munique Andrade de Oliveira
Arnaldo Augusto Goulart Novis
Jair Antônio Silva de Lima

DIA 

02
02
03
03
04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
06
07
08
08
09
09
09
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
15
16
17
17
18
19
19
20
21
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
28
28
28
29
29
29
31
31

JUNHO

NOME

Neide Reimão Reis

Heline Esteves Alves

Rita de Cáscia Medeiros Viana de Mello

Aurilene de Jesus Mehmeri

Achiles de Jesus Siquara Filho

Ivan Queiroz Pereira

Ana Paula Limoeiro Carvalho

João Bernardino Sapucaia Costa

Gustavo Fonseca Vieira

Marcos Pontes de Souza

Sheilla Maria da Graça C. das Neves

Marília Lomanto Veloso

Alex Santana Neves

Maria Pilar Cerqueira M. Menezes

Antônio José da Costa Filho

João Paulo Gavazza de Mello Carvalho

Márcia Pimentel Farias

Guilda Vasconcelos Ribeiro

Luiz Alberto Lima Figueiredo

Aderbal Simões Barreto

Edmar Pinto Modesto

Maria Auxiliadora Evangelista Pontes

Maria Salete Jued Moysés

Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Roque de Oliveira Brito

Maria Consuêlo de Almeida Sampaio

Danúbia Catarina Mercês de Oliveira

Jair Gomes Ferreira

Adelina de Cássia Bastos O. Carvalho

Zoraide de Almeida Queiroz

Ubirajara Oliveira Fadigas

Joselene Machado Dias

Waldenice Normanha Viana

Ana Paula Canna Brasil Motta

Manoel Moreira Costa

João Paulo Cardoso de Oliveira

Eny Magalhães Silva

Renata Mamede Carneiro Aguiar

Carmelita Barreto Sampaio Tavares

Andrea Borges Miranda do Amaral

Virgínia Ribeiro Manzini Libertador

Luciano de Sá Ferreira

Vanda Araújo Aragão

Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga

Silvana Oliveira Almeida

Sivilene São Pedro F. Lucena Bicalho

Jaqueline Duarte

George Elias Gonçalves Pereira

Maria Imaculada Jued Moysés Paloschi

Nelson Luiz Leal

Lucas da Silva Santana

Waldemar de Araújo Filho

DIA 

01

01

03

04

04

05

06

06

08

09

09

10

10

11

12

12

12

13

13

14

15

17

17

17

18

19

19

20

20

20

20

21

21

21

23

24

24

26

27

27

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

JULHO

NOME

Carolina Bezerra Alves

Juliana Rocha Sampaio

Carla Medeiros Santos Santoro Nunes

Pedro Araújo Castro

Augusto Cesar Carvalho de Matos

Cássio Marcelo de Melo Santos

Ana Letícia Moraes Sardinha

Cristina Seixas Graça

Margareth Pinheiro de Souza

Maria do Carmo Lima Dantas

Marilene Pereira Mota

Adriano Marcus Brito de Assis

João Batista Madeiro Neto

Maria de Lourdes Lima A. Mendes

Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Ilona Márcia Reis

Claudino Narcizo dos Santos

José Gomes Brito

Claudio Jenner de Moura Bezerra

Wellington César Lima e Silva

Cassilandro Viana de Souza

Inocêncio de Carvalho Santana

Armando da Costa Tourinho Júnior

Zuval Gonçalves Ferreira

Ruano Fernando da Silva Leite

Márcia Cristina Antunes Braga

Marília Peixoto Fernandes

Solange de Lima Rios

Jacqueline Menezes Holanda

Célia Adelaide Cunha de Sena

Sylvia Margarida Oliveira Castro

Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza

Marcelo Santos Aguiar

Caio Graco Neves de Sá

Jader Santos Alves

Lívia Muricy Torres

Leonardo Cândido Costa

Adriano Freire de Carvalho Marques

Wilebaldo Magalhães Setúbal Filho

Laise de Araújo Carneiro

Thelma Leal de Oliveira

Rafael Carvalho Andrade

Manoel da Costa Filho

Mirella Barros Conceição Brito

Dila Mara Freire Neves

Miria Valença de Gois

Rosane Barrêto Coutinho

Carlos Artur dos Santos Pires

Márcia Varjão dos Santos Carreira

Helena Nascimento

Orlando Almeida Sodré

DIA 

01

03

04

04

06

07

08

09

10

10

11

11

11

12

14

15

16

17

17

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

22

22

23

23

23

24

25

25

26

27

27

28

28

29

29

29

30

31

31

31

31

31
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Parceiro da Ampeb há mais de 20 anos.

Atua nas áreas de:
• Prótese • Implantes • Reabilitação Oral • Laser

• Articulação Temporo-Mandibular  • Reabilitação Estética

Graduado na UFBA em 
1995, Especialista em 

Dentística (Odontologia 
Estética) e Prótese, 

Mestre em Laser pela 
USP, Professor da 

Bahiana e da ABO.
Instituto de Saúde e Estética em Odontologia
CONCEITO

CONCEITO
ODONTOLOGIA
Hospital da Bahia,

sala 4.015

Telefones:
3353-7504
99964-3144

Dr. Alexandre
      Andrade Moreira 

Cirurgião-Dentista 
CRO  4445


